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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.

  ตัว อักษร คำ วา   ‘ทันใจ ’   ใน ซอง ยา แก ปวด ที่ ผม เห็น มา 

แต เด็ก จำ ได วา อยู มา วัน หนึ่ง ชื่อ ตอง เปลี่ยน เปน  ’ ทัม ใจ ’ 

และ ใช มา จนถึง ปจจบัน เพราะ ไป ขัด กับ กฎหมาย ไทย ขอ ที่ วา 

หาม ตั้ง ชื่อ ยา ใน เชิง โฆษณา สรรพคุณ .   ลักษณะ การ เขียน 

คำ วา  ’ทันใจ ’  เดมิ เปน เสน ออน ชอย     มี การ ขมวด ใน จังหวะ 

ที่ เสน เปลี่ยน ทิศทาง เปน จด เดน ที่ สังเกต ได ชัด .   เม่ือ เปลี่ยน 

เปน   ‘ทัม ใจ ’   นั้น   คน ซื้อ แทบ ไม เห็น ความ เปลี่ยนแปลง เลย   

เพราะ ตัว   ม   ถูก พยายาม ทำให ก้ำกึ่ง ระหวาง   ม   กับ   น   โดย 

มี ขมวด มวน ที่ ฐาน ทั้ง หนา และ หลัง   เพียง แต ขมวด มวน ใหญ 

กวา เพื่อ ให ออก เสียง เปน   ม   เทานั้น เอง ! 

   ตาม ประสา เด็ก ที่ ริอาน ทำ อะไร แบบ ผูใหญ   ผม ชอบ 

สังเกต ลาย มือ พี่ ๆ    ลายมือ คุณครู บน กระดาน ที่ เขียน ได 

รวดเร็ว   แลว ลัก จำ เอา มา ลอง หัด เขียน ดู บาง   ( โดย มาก เปน 

ตัว เอน ขวา ) .     จำ ได วา ทั้ง หาง ตัว   ศ ,   ษ   และ   ส   จะ เขียน ตอ 

เนื่อง โดย ไม ยก ปากกา .   ตัว   ก   นิยม เขียน เสน หนา เปน เสน 

ตรง ขึ้น ไป แลว ขมวด มุม เล็กๆ   เปน ปม ตวัด โคง ลง มา ที่ ฐาน .   

สวน ตัว   ย   จะ กลับ กัน กับ   ก   คือ   จาก หัว ตวัด โคง ลง มา ขมวด 

ปม ที่ ฐาน แลว ลาก เปน เสน ตรง ขึ้น ไป .   เสน ที่ ขมวด บน ซอง ยา 

แก ปวด และ บน กระดาน ดำ ใน ลายมือ หวัด ที่ เปน ครู ของ ผม 

ดัง กลาว มา ได กลาย เปน แรง บันดาล ใจ ให ผม คิด ประดิษฐ ตัว 

พิมพ ลายมือ ไทย ขึ้น มา ใหม โดย มี โจทย สำคัญ วา ทำ อยางไร 

ให ดู รวม สมัย ขึ้น ? 

โฆษณาน้ำหวานตราสิงห ของบุญรอดบริเวอร่ี (พ.ศ.2483) 

สังเกตพาดหัวคำวา ‘ไม’ และ ‘เหมาะ’ คำแรกของบรรทัด

เขียนสระหนาดวยขนาดใหญเลยเสนฐานลงมาดีบี อรชร
ความลับในจริต

DB Orrachorn คือฟอนต�ไทยแบบลายมือเขียนที่ ‘ปรุงจิต’

เข�าไปให�เส�นดูพร้ิวหวาน

   ผม ลอง คนควา ตัว ลายมือ เขียน ตาม สื่อ โฆษณา สิ่ง พิมพ 

เกา ๆ    ดู เพิ่ม เติม เพื่อ หา ลูก เลน ดีๆ   ที่ อาจ พอ มี โอกาส ปรับ มา 

ใช รวม กัน ได .   ปรากฏ วา ลายมือ ประดิษฐ ที่ สราง แรง บันดาล 

ใจ ให ผม มาก ที่สุด ก็ คือ กลุม ที่ เขียน สระ หนา ยาว เลย เสน ฐาน

 ลง ไป !   ผม เคย ตั้ง ขอ สังเกต ไว นาน แลว เมื่อ ตอน ออกแบบ 

ฟอนต ไทย ใหมๆ   วา แตละ แถว ตัว อักษร ที่ พิมพ นั้น จะ หนัก 

บน มาก กวา ลาง   เพราะ ภาษา ไทย เรา มี รูป วรรณยุกต รวม 

กา รัน ตอ ยูถึง   5   รูป   วาง อยู บน ตัว อักษร   อีก ทั้ง รูป สระ บน 

ที่ ใช ประจำ อีก   7   รูป   ( รวม สระ อำ   เขาไป ดวย )   ขณะ ที่ มี รูป 

สระ ลาง  อักษร เพียง   2   รูป เทาน้ัน .   ถา เรา ลอง เทียบ ดู กับ ตัว   

script   ของ ฝรั่ง ที่ นิยม เขียน ตัว   f   ต่ำ เลย ฐาน ลง มา   จะ พบ วา 

สัดสวน จำนวน ตัว อักษร ที่ มี รูป เกิน   x - height   ขึ้น ไป 

 ตอ   จำนวน อักษร ที่ มี รูป ล้ำ เลย   baseline   ลง มา   มี คา 

เทากับ   7   :   6   ( จด   i ,   j   เล็ก ๆ    ไม นับ )     ตัด ตัว   f   ที่ มี รูป ล้ำ ทั้ง 

บน และ ลาง ทิ้ง ก็ จะ เปน   6   :   5   ถือวา สูสี .   ถา คิด ความถี่ ใน 

การ ใช งาน จริง   เชน   j ,   q   มี ที่ ใช นอย   ตัด ทิ้ง   2   ตัว   ก็ จะ เปน   

6   :   3   หรือ   2   :   1 .   เมื่อ เทียบ กับ ลายมือ เขียน ของ ไทย ด ูยัง ไง

 ก็ ตอง มาก กวา   2   :   1   ( ใคร ไม เชื่อ ลอง คนหา   เอา คา เฉลี่ย 

ความถี่ ใน การ ใช งาน มา คำนวณ ดู เอง ก็ได ) 

   ดวย เหตุ นี้   การ เขียน สระ หนา ให หอย ต่ำ กวา เสน ฐาน 

ลง มา จึง นา จะ เปน หนทาง ใหม ที่ ชวย ปรับ สมดุล ความ เขม 

ระหวาง บน และ ลาง แถว ตัว อักษร ลายมือ เขียน ไทย ให เฉลี่ย 

ใกล เคียง กัน มาก ขึ้น . 

แบบใหม�

ซองยา ‘ทัมใจ’ Trademark ปจจบัน 

เขียนไมตางจากช่ือเดิมที่ชื่อ ‘ทันใจ’ นัก
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
DB Orrachorn Light, DB Orrachorn

ร ธ ฐ
ผ พ
ศ ษ ส

   เมื่อ ความ คิดตก ผลึก แลว   ผม หา ชวง เวลา สบาย ๆ    

เขียน ชุด ตัว อักษร ใน จินตนาการ ออก มา ดวย ปากกา ลูก ลื่น 

บน กระดาษ   มัน เสร็จ ลง อยาง รวดเร็ว อยาง ไม นา เชื่อ .   เคล็ด 

ลับ ก็ คือ ผม ไม ได คอย ๆ    ราง ที ละ ตัว เปน กลุม ๆ    ตาม ลักษณะ 

ความ คลายคลึง กัน เหมือน ตอน ราง แบบ ตัว พิมพ เนื้อ เรื่อง  

 ( text )   หรือ ตัว พิมพ หัว เรื่อง   ( display )   ที่ เคย ทำ ผาน ๆ    มา . 

ลายมือ เขียน จะ ดู เปน ธรรมชาติ ก็ ตอง เกิด จาก การ เขียน เนื้อ 

ความ ตอ เนื่อง ไป เรื่อย ๆ  .   ผม เลือก เอา กลอน พิเศษ   2   บท ที่ 

มี คน แตง ไว ให ใช รูป อักษร ไทย ครบ ทุก ตัวนำ มา เขียน ดวย 

อารมณ ไหล ลื่น .   มัน ไม เชิง เปน ลายมือ หวัด   เพียง แต เอา 

วิธี การ เขียน หวัด ที่ ชอบ ขมวด มวน แบบ โบราณ มา เขียน ให 

ละเมียด ขึ้น ดวย การ เขียน ให ชา ลง   เหมือน เอา เพลง เร็ว มา 

เปลี่ยน จังหวะ ใหม ให ชา ลง   เพื่อ มี เวลา พอที่ จะ เพิ่ม เสียง 

เอื้อน เขาไป .   เบื้อง หลัง ของ การ เขียน ตนแบบ ฟอนต ตวั นี้ ที่ 

สำคัญ มี อยู   3   เรื่อง   คือ   การ ขมวด มวน เสน ,   การ เปลี่ยน 

ทิศทาง ของ การ เขียน ,   และ การ เปลี่ยน รูป อักษร  . 

   การ เขียน ขมวด นั้น ถือ เปน จด เดน สำคัญ ประ การ หนึ่ง ที่ 

มี พบอ ยู ทั่วไป .   ความ ยาก คือ   การ ตัดสิน ใจ เลือก ใส จริต แต 

พอ งาม .   ตัว   ก   และ อักษร คลาย ของ มัน ซึ่ง มี มาก   ผม เลือก 

ขมวด ที่ ปาก ทุก ตัว ให เกิด ชอง วาง เนนๆ   เปนการ คุม สไตล .   

สวน ตัว   ข   เลือก ที่ จะ ไม ขมวด เลย   ไป เนน ขมวด อ วนๆ   ที่ ตัว   

ช   แทน   เพราะ ลอง เขียน   ข   แบบ ขมวด ที่ ฐาน ให เกิด ชอง วาง 

ดู   ถึง หาง จะ สั้น ก็ มี โอกาส ดู สับสน เปน ตัว   ช   ได . 

   ตัว   จ   ผม เขียน เลียบ แบบ   จ   จาก ซอง ทันใจ   ใน ความ 

ทรง จำ วัย เด็ก .   ตัว   ง   ผม ไม เขียน แบบ   จ   เพราะ รูสึก ฝน .

 เชน เดียวกัน   ตัว   ล   ผม ก็ ไม ขมวด มวน แบบ ตัว   จ   ที่ ฐาน   

เพราะ เล็ง ที่ จะ ขมวด หาง เปน   ส   อยู แลว   ( ถา เขียน   ส   ขมวด 

ทั้ง ลาง และ บน   จะ ตอง ฝน เขียน และ ดู รุงรัง ) .   สวน ตัว   ฐ   ถา 

เขียน แบบ ตัว   จ   จะ ทำให ตอง ขมวด หาง แบบ ตัว   ส   รวม กับ 

ขมวด ที่ เชิง เขาไป คง เปรอะ เกิน ไป   จึง เลี่ยง เขียน เปน   

s - curve   แบบ ตัว   ร   ซึ่ง ดู รวม สมัย กวา . 

   ตัว   ผ ,   พ   และ ตัว คลาย ของ มัน ผม เนน ขมวด กลาง ตัว 

ให เกิด ชอง วาง ไป เลย .     สวน พวก หัว หยัก   เชน   ฆ   หรือ เสน 

บน หยัก   เชน   ต   นั้น   แค ขมวด เปน มุม ตันๆ   ไว ก็ พอ .   ใน 

ตัวเลข ไทย ก็ เชน กัน   ขมวด ตัน พบ อยู ได ทั่วไป   ยกเวน ที่ ฐาน 

ของ เลข   ๔ ,   ๕   และ ที่ เสน ทะ แยง ของ เลข  ๙   จะ เนน ขมวด 

ให เกิด พื้นที่ วาง .   สวน วรรณยุกต ตรี   ( ที่ รูป คลาย เลข   ๗ )   

และ ไม ไตคู   ( ที่ รูป คลาย เลข   ๘ )   ตั้งใจ เขียน ให มี ขนาด เล็ก 

แบน เพื่อ ปรับ สมดุล ไม ให เหนือ ตัว พยัญชนะ ดู เขม ไป   จึง 

ตอง ลด การ มวน ไป โดย ปริยาย . 

   ระหวาง ที่ ผม เขียน ดวย ลูก ลื่น นั้น   ผม จินตนาการ วา มือ 

กำลัง ถือ พูกัน จุม สี เขียน อยู .   เม่ือ ตอง เขียน สระ หนา ยาว ๆ

ล้ำ เสน ฐาน ลง มา ใหพริ้ว หวาน เปน ธรรมชาติ นั้น การ เขียน 

ตอง เปน ไป ตาม ธรรมชาติ ดวย .   เคล็ด ลับ ก็ คือ ผม เขียน จาก 

บน ลง ลาง นั่นเอง   ( ถา ไม เช่ือ ลอง เอา พูกัน เขียน สระ หนา 

ยาว ๆจาก หัว ขึ้น ไป ดู ) .   การ เขียน สระ หนา แบบ นี้ แทจริง 

เกิด จาก การ จงใจ เปลี่ยน รูป อักษร กอน . 

   หลัก การ สำคัญ ของ การ เปล่ียน รูป อักษร ที่ ผม ที่ ผม ใช 

ประจำ ก็ คือ   ตอง ไม สง ผล ตอ การ อาน .   จะ เห็น ได วา สระ 

หนาท่ี ยาว เลย ฐาน ลง มา ดู ยัง ไง ก็ ไม สับสน กับ ตัว อักษร อื่น ๆ    

อยู แลว .   ผม ลอง เลน คลื่น ที่ สวน บน ของ ไม มลาย แลว ขมวด 

มุม ทึบ กอน ลาก ลง มา   พบ วา มัน นา สนใจ ดี   จึง ขยาย ผล 

ตอ ไป ที่ ตัวไม ยมก   ( ๆ  )   แต คราว นี้ ขมวด เนน พื้นที่ วาง แทน 

เพราะ เห็น วา นาน ๆ    ใช ที เลย เอา เสีย หนอย .   แมวา การ เขียน   

ไ ,   ๆ    ของ ผม จะ แตก ตาง ไป จาก มาตรฐาน เดิม   แต ยัง คง อาน 

ได สบาย ไม สับสน กับ ตัว อื่น . 

   ตัว   script   ฝรั่ง ถูก เขียน ขึ้น ให เขา กับ ลาย เขียน ไทย ดวย 

ปากกา ลูก ลื่น เชน กัน .   ผู ชวย ของ ผม เพิ่ม น้ำ หนัก เสน เขาไป 

ให ดู คลาย เสน พูกัน ใน คอมพิวเตอร จน ได ออก มา อยาง ที่ 

เห็น .   ถือ เปน ตัว พิมพ ลายมือ วาด แบบ ออน ชอย ที่ ชวย ชะลอ 

กระแส โลก ที่ รีบ เรง และ รอน แรง ให ผอน คลาย ลง .   มัน ดู ตาง 

จาก ลายมือ ปรกติ ของ ผม ซึ่ง ดู หวัด กวา นี้   เพราะ มัก ตอง รีบ 

เขียน เพื่อ เก็บ ความ คิด ไว ให ได ทัน กอน จะ หาย วับ ไป !   ดวย 

ความ ที่ มัน ดู ไทย ๆ    ดี   ผม จึง คิด หา ทาง ตั้ง ชื่อ เปน คำ ไทย ๆ    

ที่ สามารถ อธิบาย ลักษณะ ของ ตัว พิมพ ได อยาง เหมาะ สม . 

   ใน ที่สุด ผม ตัดสิน ใจ ให ชื่อ ฟอนต ชุด นี้ วา   ‘อรชร ’  เพราะ 

นอกจาก จะ แสดง ภาพ ลักษณ ของ ฟอนต ได ดีแลว   ยัง เปน 

ชื่อ อาคาร เรียน ของ ผม สมัย อยู ป หน่ึง เต รี ยม อุดม ฯ   พญาไท   

ผม อยู หอง   1   ตึก อรชร   3   หองนี้ มีชื่อ เรียก อีก ชื่อ วา หอง

 สิ่ง ประดิษฐ   1 .   นี่ คือ ความ ลับ ของ ความ หมาย . 

  ‘อรชร ’  ก็ คือ  ‘สิ่ง ประดิษฐ ’  ที่ ผาน การ ประดิษฐ 

ประดอย ใหออนชอยนั่นเอง . 

เป�นมนุษย�สุดประเสริฐเลิศคุณค�า 

กว�าบรรดาฝูงสัตว�เดรัจฉาน 

จงฝ�าฟ�นพัฒนาวิชาการ 

ไม�ล�างผลาญฤๅเข�นฆ�าบีฑาใคร 

ไม�ถือโทษโกรธแช�งซัดฮึดฮัดด�า 

หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย 

ประพฤติปฏิบัติกฎกำหนดใจ 

พูดจาให�จ�ะๆ จ�าน�าฟ�งเอยฯ

ไปๆมาๆ

ใบปดถวยขาวผัดปู 7 FRESH ของเครือ ซี.พี.

ถาเขียนคำวา ‘เขาแลว’ ดวยลายมือเขียนแบบเดียวกันนี้

อาจอานผิดเปน ‘เชาแลว’ ก็เปนได

บท กลอน ที่ มี รูป อักษร ไทย ครบ ทุก ตัว


