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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวพิมพ์จากเอกลักษณ์ลายมือของทวี วิษณุกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผล
การสังเคราะห์เอกลักษณ์รูปแบบตัวเขียนลายมือของทวี วิษณุกรและนาผลการสังเคราะห์เอกลักษณ์ตัวเขียนลายมือ
ของทวี วิษณุกรไปออกแบบตัวพิมพ์ไทยประเภทโอเพ่น ไทป์ฟอนต์ ผลการวิจัยพบว่า เอกลักษณ์รูปแบบตัวเขียน
ลายมือของทวี วิษณุกร ที่เป็นอักษรไทย เป็นกลุ่มโครงสร้างตัวอักษรตั้งฉียงเล็กน้อย พยัญชนะไทยส่วนใหญ่ไม่มีหัวที่
ชัดเจน ลักษณะของเส้นตัวอักษร มีลักษณะเป็นรูปร่างเรขาคณิตผสมรูปร่างอินทรีย์ ส่วนปลายของเส้นอักษรที่ ยื่น
เหนือเส้นบนและเส้นฐาน มีลักษณะขนานกับเส้นนอนของตัวอักษร โครงสร้างของอักษรทั้งพยัชนะและสระแยกวาง
อยู่อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังพบว่า สัญฐานหรือความกว้างของตัวอักษร จัดอยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่มีสัญฐานกว้าง
รูปแบบตัวพิมพ์เหมาะสาหรับใช้เป็นตัวอักษรที่ทาหน้าที่แสดงคาบรรยาย หรือบทสนทนาในนิยายภาพ มีบุคลิกไม่เป็น
ทางการ อารมณ์ความรู้สึกเป็นกันเอง เมื่อศึกษารูปแบบการเขียนการจัดระยะห่างของลายมือ พบว่าช่องไฟหรือ
ช่องว่างระหว่างตัว หนังสือแต่ล ะตัว และช่องว่างระหว่างกลุ่มตัว หนังสือ อยู่ในระดับที่อ่านสบายตา มีขนาดของ
ช่องว่างระหว่างบรรทัดห่างกันหนึ่งเท่าของความสูงของตัวอักษรปกติ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์เรื่อง “การออกแบบตัวพิมพ์จากเอกลักษณ์ลายมือของทวี วิษณุกร” ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานจาก
สานักพิมพ์ทวีวิษณุกร พ.ศ. 2560
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Abstract
The purposes of the research article titled typeface design from the identity of the Tewee
Wisnukorn handwriting were to synthesize the identity of the Tewee Wisnukorn’s handwriting and
to imply the finding obtained from the synthesize to design Thai typeface. The results revealed that
the identity of the Tewee Wisnukorn's Handwriting in Thai alphabets has got a vertical oblique,
most of Thai alphabets have the indistinctive heads with the stems in a geometric shape mixed with
organic shapes. The cap height and baseline have a shape is parallel to the horizontal line. The
structures of alphabets in consonant and vowel were independently placed. In addition, the results
demonstrated that the width of alphabets is distinctive. Typeface format is suitable for use as a
subtitle font. Or conversations in graphic novels have a friendly personality and characteristic
informal typeface. The study of spaces showed that the kerning between individual letters and the
tracking between all letters in a block of text facilitate reading with one fold of the letter height.
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บทนา
ตัว พิ มพ์ห รื อฟ้ อนต์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญในการทาผลงานออกแบบกราฟิก ที่ปั จจุบั นต้อ งพึ่ง พาการใช้
เทคโนโลยี ใ นการออกแบบ ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารอ านวยความสะดวกให้ นั ก ออกแบบเลื อ กใช้ รู ป แบบได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
หลากหลายเท่านั้ น ในเชิงคุณภาพการสื่ อสาร ตัว พิมพ์ยังมีบทบาทในการให้ห รือกาหนดน้าเสียงของข้อมูล ที่ถูก
ออกแบบจัดวางโดยนักออกแบบ อีริค สปีคเกอร์มานน์ (2557 : 7) กล่าวว่า ในยุคที่ต้องสื่อสารกับผู้คนจานวนมาก
จากหลายกลุ่ม การสื่อสารที่ดีควรมีสาเนียงหรือลีลาที่เหมาะสม การใช้ตัวพิมพ์หรือฟ้อนต์คือการเลือกบุคลิก หรือลีลา
ของสิ่งที่ต้องการแสดงออก ซึ่งความสาคัญดังกล่าวนั้น นักออกแบบตัวพิมพ์จึงต้องมีทักษะในการออกแบบที่จะทาให้
ชุดตัวอักษรนั้ นมีทั้งความหมาย ความงาม ความเหมาะสมที่จะใช้งานในเรื่องหนึ่งๆ อีกทั้งชุดตัวอักษรนั้นจะต้อง
สามารถนาไปติดตั้งออกแบบในแพลทฟอร์มที่เอื้ออานวยต่อการนาออกมาใช้งานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ได้ด้วย จึงจะทาให้ตัวพิมพ์มีคุณลักษณะที่ใช้งานได้ง่ายมากกว่าตัวเขียนลายมือ เนื่องจากลายมือต้องอาศัยการเขียน
ขึ้นใหม่ทุกๆ ครั้ง ไม่สามารถผลิตซ้าหรือใช้ซ้าได้อย่างสะดวก ทาให้มีข้อจากัดในการแก้ไข การจัดวางให้เกิดความ
สวยงาม และการอ่านทีง่ ่ายขึ้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานนิยายภาพของไทย นักเขียนนิยายภาพจะต้องเขียนข้อความพรรณาด้วยลายมือ ไป
พร้อมในคราวเดียวกับที่วาดภาพตัวละครซึ่งก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการทางาน ทาให้นักเขียนนิยายภาพ
จาเป็นต้องมีทักษะการเขียนลายมือที่มีลักษณะที่อ่านง่าย มีบุคลิก น้าเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่แต่งหรือวาดขึ้น
ผลงานของนักเขียนนิยายไทย ทวี วิษณุกร เป็นอีกหนึ่งศิลปินนักแต่งเรื่องและวาดนิยายภาพมาอย่างยาวนาน มี
ผลงานอยู่คู่ตลอดหนังสือนิยายภาพไทยมาโดยตลอด โดยผลงานของทวี วิษณุกรเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหรือนิทานพื้นบ้าน
เช่น แม่นาคพระโขนง แก้วหน้าม้า โกมินทร์กุมาร จอมไพรจอมสิงขร ราชาร้อยเล่ห์ สองอัศวินดาบดา และเห้งเจีย
ผู้วิเศษ ฯลฯ ต่อมาเริ่มเขียนนิยายภาพเรื่อง กระสือสาว ตีพิมพ์ในการ์ตูนหนูจ๋า ผลิตโดยสานักพิมพ์พิมพ์บรรลือสาส์น
ก่อนจะถูกเลือกไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องกระสือสาว โดยบริษัทศรีสยามโปรดั๊กชั่น ผลงานเรื่องนางตานี และ
ลูกสาวผี ลงตีพิมพ์ในการ์ตูนสยองขวัญ และเรื่องผีหัวขาด ตีพิมพ์ในหนังสือหนูจ๋า โรงแรมผี ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูน
ช็อค เรื่องวิญญาณพันปี ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนรวมเด็ก นอกจากนี้ ยังเขียนนิยายภาพแนวบู๊อิงประวัติศาสตร์
เลือดทาส และนิยายแนวบู๊ดรามา ชีวิตเดือด เป็นต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานนิยายของทวี วิษณุกร ได้รับคัดเลือกเพื่อนาไปจัดนิทรรศการการ์ตูนเอเชียสัญจร
หมุนเวียนแสดงในภูมิ ภาคต่างๆ ทั่วโลกร่วมกับนักเขียนการ์ตูนชั้นนาจากนานาชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี (เบญริสา
เย็นฉ่า, [สัมภาษณ์]. 2560) ซึ่งทาให้เห็นถึงความสามารถและการได้รับการยอมรับจากนานาชาติถึงคุณภาพของ
ผู้สร้างสรรค์ นอกจากนี้

ภาพที่ 1 ผลงานตัวอักษรลายมือ ทวี วิษณุกร
ที่มา: ทวี วิษณุกร (2511)
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ปัจจุบันยังมีการนาผลงานนิยายภาพของทวี วิษณุกรกลับมาพิมพ์ใหม่ ขณะที่ผู้เขียนมีอายุมาก ไม่สามารถลงมือเขียน
นิยายภาพได้ดังเดิม ผู้จัดพิมพ์จึงต้องใช้วิธีตัดต่อและจัดวางภาพผลงานใหม่ ในการณ์ดังกล่าวตัวอักษรที่เป็นลายมือจึง
เป็นอุปสรรคในการออกแบบจัดวางรูปเล่ม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางการออกแบบจึงมีความจาเป็นต้องนาลายมือของ
ผู้เขียน คัดลอกขึ้นใหม่เพื่อพัฒนาให้เป็นตัวพิมพ์ที่สามารถใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
ดังนั้น การออกแบบตัวพิมพ์ จากลายมือทวี วิษณกรจึงมีความสาคัญที่จะเอื้อให้การออกแบบรูปเล่ม การใช้
รูปแบบอักษรซ้าได้อย่างสะดวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประชา สุวีรานนท์ (2545 : 54) นักวิชาการและนัก
ออกแบบกราฟิกกล่าวว่า “ตัวพิมพ์คือการผลิตซ้ารูปอักษรด้วยวิธีกลไก ทาให้ได้รูปอักษรที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว”
ตัว พิ มพ์ ที่ ออกแบบและผลิ ต ขึ้น จึ งมี ลั กษณะเป็ นซอฟต์ แ วร์ สามารถใช้ง านง่ า ย รองรั บกั บ ระบบการผลิ ตซ้ าใน
อุตสาหกรรมการออกแบบสื่อสารต่างๆ และตัวพิมพ์มีความยืดหยุ่นต่อการออกแบบสามารถเพิ่มหรือลดขนาด รวมทั้ง
การกาหนดสีต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งมีความแตกต่างจากการถ่ายจากต้นฉบับลายมือ
อย่างไรก็ตาม การตีพิมพ์หรือการเผยแผ่งานนิยายภาพของทวี วิษณุกรผ่านสื่อและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่
ต่างๆ ถือเป็นกระบวนการส่งเสริม สืบสานงานเชิงวัฒนธรรมการอ่านให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากผลงาน
การประพัน ธ์การวาดนิ ยายภาพ และตัว พิมพ์ที่เหมาะสมเป็นเอกลั กษณ์ของผู้เขียนนิยายภาพเรื่องนั้นๆ ถือเป็น
เครื่องมือสาคัญในการออกแบบผลงานวรรณกรรมเหล่านั้น ทาให้เกิดมีภาพลักษณ์ และสุนทรียภาพประกอบพร้อมไป
กับเนื้อหา ดังนั้น ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จึงเป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งในกระบวนการออกแบบ ซึ่งทาให้ได้ตัวพิมพ์ที่
พร้ อมน าไปสู่การออกแบบ เผยแพร่ผ ลงานด้านศิล ปวรรณกรรมและงานอื่นๆ เกิดประโยชน์ในแง่การใช้ส อย
สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รูปแบบการพิมพ์ข้อความเป็นระบบดิจิทัล สามารถแก้ไข ลบ เพิ่มเติมข้อความได้
โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องศิลปินนักเขียนนิยายภาพของไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานสะท้อนวิถีชีวิตและ
วั ฒนธรรมของไทยมาอย่ างยาวนาน ผลิ ตผลที่ ได้ จากการวิ จั ย ท าให้ ได้ ผลิ ตภั ณฑ์ ตั วพิ มพ์ ไทยในชื่ อ “Tewee
Wisanukorn” ซึ่งบุคคล นักวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในแง่การออกแบบสื่อสารได้อีก
หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งเป็นการรักษารูปลักษณ์ลายมือไว้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งอยู่ได้นาน ขณะที่เอกสารลายมือ
อาจจะมีการเสื่อมไปตามกาลเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์เอกลักษณ์อักษรลายมือของทวี วิษณุกรและออกแบบพัฒนาเป็นตัวพิมพ์ที่สามารถใช้งานใน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผู้จัดพิมพ์นาตัวพิมพ์ไปใช้ในการออกแบบจัดวางข้อความประกอบสาหรับนิยายภาพของทวี วิษณุกร
กระบวนการสร้างสรรค์
การดาเนินการสร้างสรรค์มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เอกสารลายมือต้นแบบ และผลงานนิยายภาพที่ พิมพ์เผยแพร่
ของทวี วิษณุกร จากกลุ่ มตัวอย่ างแบบไม่จากัดเรื่องราว ไม่จากัดระยะเวลาของเอกสาร และนาผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ไปสู่ กระบวนการออกแบบตัว พิมพ์ ออกแบบรูป ลักษณ์ตัวพิมพ์ไทย โดยใช้การเลื อกกลุ่มตัว อย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากเอกสารลายมือต่างๆ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประวัติและ
ผลงาน (2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์เอกลักษณ์ลายมือ โดยการรวบรวมพยัญชนะทีละอักขระ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เปรียบเทียบเพื่อหารูปแบบความคล้ายคลึงที่ผู้เขียนเขียนซ้ากันมากที่สุด เพื่อนาผลไปสู่ขั้นตอนการ
ออกแบบ (3) ขั้นตอนการออกแบบผลิตตัวพิมพ์ นาตัวพยัญชนะทีม่ ีรูปแบบซ้ากันมากที่สุดไปพัฒนาให้เป็นรูปอักขระ
(glyph) ด้วยระบบซอฟต์แวร์ประเภท vector และนาเข้าแพลทฟอร์มการผลิตตัวพิมพ์ (4) ขั้นตอนการตรวจสอบ

4

ผล ให้ผู้จัดพิมพ์ทดลองใช้งานตัวพิมพ์ มีการให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุง และ (5) ขั้นตอนการสรุปผลและนาเสนอ
ข้อมูล นาเสนอผลงานออกแบบตัวพิมพ์ในชื่อ Tewee Wisanukorn
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทความฉบับนี้ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ
1) ประวัติทวี วิษณุกรโดยสังเขป 2) ความสาคัญเอกลักษณ์ลายมือเขียนในงานออกแบบ 3) การออกแบบตัวพิมพ์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) ประวัติทวี วิษณุกรโดยสังเขป
ทวี วิษณุกร นามปากกาของ นายทวี เย็นฉ่า เป็นนักเขียนนิยายภาพและนิยายเรื่องผีในตลาดสิ่งพิมพ์ประเภท
บันเทิงคดีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังใช้นามปากกาอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการเขียนอีกหลากหลาย ได้แก่
เจดีย์ทอง (เขียนสารคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์) หัตถ์ทิพย์ (เขียนเรื่องพยากรณ์ลายมือ) ดาว โคจร (เขียนเรื่องอภินิหาร และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์) กริ่ง กังสดาล (เขียนนิยายเรื่องผี) มนต์ มหาจักร (เขียนนิยายเรื่องผี) ยันต์ มหาจักร (เขียนนิยายเรื่องผี)
รวี วัลยา (เขียนนิยายโรแมนติก) ศิษย์ เขลางค์ และ ธีรธรรม (เขียนสารคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์) เป็นต้น
1.1) ภูมิหลังของทวี วิษณุกร : เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ที่บ้านหาดชะอม ตาบลบ้านแดน
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในครอบครัวเกษตรกรของพ่อเสริมและแม่กรี เย็นฉ่า คนไทยเชื้อสายมอญซึ่ง
ภูมิลาเนาเดิมอยู่ตาบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี ทวีเป็นลูกคนโต มีน้อง ๆ อีก 4 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน
เริ่มเรียนประถม ก.กา ที่โรงเรียนวัดท่าจันทน์ จบภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง (พ.ศ. 2503) โดย
ทางานส่งเสียตนเองเรียน ด้วยการเขียนนิยายภาพไปเสนอตามสานักพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 ทวี วิษณุกร
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างด้วยวุฒิประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาจิตรกรรม (เทียบเท่าปวช. ในปัจจุบัน)
เมื่อ พ.ศ. 2505 ต่อมา พ.ศ. 2506 ทวีได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับนางสาวทับทิม งามสมจิตร์ ที่ ตาบลไผ่ลิง อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุตรธิดา ด้วยกัน 3 คน คือ เสรี เย็นฉ่า (เสียชีวิตแล้ว) เบญริสา (วง
เดือน) เย็นฉ่า และชินโชติ (มนตรี) เย็นฉ่า
1.2) ผลงานเขียนของทวี วิษณุกร : ในยุคต้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหรือนิทานพื้นบ้าน เช่น แม่นาคพระโขนง
แก้วหน้าม้า โกมินทร์กุมาร จอมไพรจอมสิงขร ราชาร้อยเล่ห์ สองอัศวินดาบดา และเห้งเจียผู้วิเศษ ฯลฯ ต่อมาเริ่ม
เขียนนิยายภาพเรื่อง กระสือสาว (พ.ศ.2511) ตีพิมพ์ในการ์ตูนหนูจ๋า ผลิตโดยสานักพิมพ์พิมพ์บรรลือสาส์น เป็นเรื่อง
ยาวใช้เวลา 5 ปีเต็มกระทั่งเรื่องจึงจบลงในปี 2516 จากนั้นได้มีการรวมเล่ม จานวน 9 เล่มจบ ก่อนจะถูกเลือกไปสร้าง
เป็นภาพยนตร์เรื่องกระสือสาว โดยบริษัทศรีสยามโปรดั๊กชั่น นาแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และพิสมัย วิไลศักดิ์ ต่อมา
ทวี วิษณุกรได้เขียนเรื่องนางตานี และ ลูกสาวผี ลงตีพิมพ์ในการ์ตูนสยองขวัญ และเรื่อง ตีพิมพ์ใน หนังสือหนูจ๋า จะ
เป็นเรื่องผีหัวขาด หนังสือการ์ตูนช็อค จะเป็นเรื่อง โรงแรมผี และหนังสือการ์ตูนรวมเด็ก จะเป็นเรื่องวิญญาณพัน
ปี นอกจากนี้ ยังเขียนนิยายภาพแนวบู๊อิงประวัติศาสตร์ เลือดทาส และนิยายแนวบู๊ดรามา ชีวิตเดือด เป็นต้น
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) : ทวี วิษณุกรในวัย 70 ปีเศษ พานักอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชร ได้หยุดเขียนนิยายภาพ
แต่ผลงานต่างๆ ที่เคยตีพิมพ์กระจัดกระจาย ได้มีสานักพิมพ์เล็งเห็นคุณค่าในเชิงวรรณกรรม ได้รวบรวมนากลับมา
จัดพิมพ์ใหม่โดยทยอยพิมพ์ เรื่อง ลูกสาวกระสือ นางตานี ลูกสาวผี และเรื่องอื่นๆ อีกตามลาดับ
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2) ความสาคัญเอกลักษณ์ลายมือเขียนในงานออกแบบ
2.1) บทบาททั่วไปของเอกลักษณ์ลายมือเขียน
Oxford Dictionaries (ออนไลน์ : 2017) ได้ให้ความหมายของลายมือเขียน (handwriting) หมายถึง
ลายมือเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ (particular style) ของแต่ละบุคคล ที่มีการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอ อย่างไรก็
ตามอักษรตัวเขียนที่เขียนลงบนวัสดุเหล่านั้นไม่เพียงแต่ทาหน้าที่สื่อสารเรื่องราวหรือความหมายถึงผู้อ่านเท่ านั้น
แต่อีกนัยหนึ่ง ตัวเขียนลายมือนั้นยังทาหน้าที่ระบุถึงความแตกต่างของบุคคล (identification) ได้ด้วย ในทาง
กฎหมายก็ได้ให้ความสาคัญกับเอกลักษณ์ลายมือในฐานะวัตถุพยาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์ : 2560) ได้
มีการใช้ลายมือเขียนเพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบเพื่อ ยืนยันข้อเท็จจริงในแง่กฎหมาย ซึ่งนอกจากนี้ กรณีลายมือบุคคล
สาคัญ ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเป็นแบบอย่างหรือมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
นานาชาติ เช่นทวี วิษณุกรนั้น ลายมือของบุคคลดังกล่าวจึงถือว่ามีคุณค่าในเชิงศิลปะ เป็นตัวแทนของบุคคลได้
เพราะลายมือเขีย นเพื่อการสื่ อสารจึ งมีฐานะตัวแทนของเสียง และบุคลิ กของผู้ สื่อสาร อีกทั้งในมิติด้านคุณค่า
ลายมือเขียนนั้นก็ยังประกอบด้วยคุณค่าทางความรู้สึก และมีผลต่ออารมณ์และบรรยากาศของผลงานการออกแบบ
สื่อสารในวาระนั้นๆ
2.2) บทบาทของเอกลักษณ์ลายมือเขียนในงานออกแบบสื่อสาร
ในงานออกแบบสื่อสาร ลายมือเขียนหรือฟอนต์ลายมือเขียนถูกใช้ในฐานะมูลฐาน (element) ของการ
ออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพราะตัวพิมพ์สามารถสร้างความแตกต่าง หรือความน่าสนใจบนผลงานสื่อสาร
นั้นๆ ได้ Sven Lennartz (ออนไลน์ : 2008) เห็นว่า ปัจจุบันผลงานออกแบบสื่อสารทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์และ
อื่ น ๆ มี แ นวนิ ย มที่ มั ก จะใช้ มู ล ฐานการออกแบบบต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ทั้ ง หมด และด้ ว ย
ลักษณะเฉพาะของลายมือ ที่เกิดจากวัสดุที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนนี้ไม่เพียงแต่จะให้ความงามแบบธรรมชาติที่ปรุงแต่ง
น้อยแล้ว แต่ยังให้รูปลักษณ์ของมูลฐานที่มีความแตกต่างจากมูลฐานแนวนิยมอื่นๆ นอกจากนี้ ลายมือเขียนยังเป็น
เครื่องมือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก (mood and tone) ของแนวคิดทางการออกแบบ (concept) รวมทั้งสะท้อน
บุคลิกของเนื้อหาที่ผลงานออกแบบนั้นๆ สื่อสารไปยังผู้รับ Jan White (2003) กล่าวถึงลักษณะของการใช้ตัวพิมพ์
เพื่อการสื่อสารว่า ตัวอักษรแต่ละตัวนั้นมีเสียงเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการที่นักออกแบบเลือกใช้ตัวพิมพ์แบบ
ใดแบบหนึ่งนั้น ย่อมหมายถึงการกากับลักษณะของเสียง (voice) ลงไปในการจัดวางข้อความหรือผลงานออกแบบ
ด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า ตัวพิมพ์คือน้าเสียงที่สามารถมองเห็นได้
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการใช้ลายมือเขียนในงานออกแบบนั้น ไม่เพียงเป็นการสื่อประโยคหรือข้อมูลข่าวสาร
เท่ า นั้ น แต่ เ มื่ อมี ก ารเลื อ กใช้ตั ว พิ ม พ์ ที่เ ป็ น ลายมื อ เขีย นย่ อ มหมายถึง การที่นั ก ออกแบบต้ องการที่จ ะก ากั บ
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของเนื้ อ ความผ่ า นรู ป ลั ก ษณ์ ข องตั ว พิ ม พ์ และตั ว พิ ม พ์ ล ายมื อ ก็ มี ลั ก ษณะของเอกลั ก ษณ์ ที่ ใ ห้
ความรู้สึกแตกต่างไปจากตัวพิมพ์ปกติ และหากตัวพิมพ์ลายมือเขียนนั้นมีที่มาที่มีความพิเศษหรือเฉพาะกรณี ก็ไม่
เพียงจะทาให้บุคลิกของผลงานออกแบบแตกต่างออกไปเพียงเท่านั้น แต่รูปลักษณ์ลายมือเฉพาะนั้นยังเป็นตัวแทน
ของเจ้าของลายมือนั้นๆ อีกด้วย
3) การออกแบบตัวพิมพ์
3.1) ความหมายและบทบาทของตัวพิมพ์
ตัวพิมพ์ หรือ typeface คือ ชุดของรูปตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอนรวมถึงสัญลักษณ์อื่นๆ ที่
ใช้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะเป็น vector - based (ไม่ใช่ bitmaps) ตัวพิมพ์สามารถกาหนดการ
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เพิ่ม ลดขนาดได้ทั้งเล็กและใหญ่แต่ยังมีความชัด บางครั้งคาว่า ตัวพิมพ์ (typeface) ก็มักจะถูกเรียกว่า "ฟ้อนต์”
(font) ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน (techterms. [ออนไลน์] 2017)
ตัวพิมพ์ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญต่องานออกแบบสื่อสาร เพราะนอกจากนักออกแบบจะสามารถ
กาหนดขนาด สี และรูปแบบให้เป็นองค์ประกอบสนับสนุนความหมายของสารแล้ว ตัวพิมพ์ยังทาให้การรับรู้เนื้อหา
สาระที่ผู้ ส่งสารต้องการบอกอย่ างครบถ้วนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่การสื่อสารนั้นๆ อีกด้ว ย
Nicole Cosides (ออนไลน์ : 2012) กล่าวถึงความสาคัญของตัวพิมพ์ในฐานะเครื่องมือออกแบบสื่อสารว่า ตัวอักษรที่
นักออกแบบเลือกมาใช้แต่ละครั้งนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตัดสินใจที่สาคัญที่สุด ถ้าเลือกตัวพิมพ์ไม่เหมาะสมก็อาจไม่
สามารถที่จะสื่อสารความในเนื้อหาที่งานนั้นๆ กาลังพยายามที่จะส่งไปยังผู้รับสาร ตัวพิมพ์เป็นสิ่งสาคัญเพราะถูก
นามาใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวพิมพ์มีบทบาทและอานาจที่จะเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของผู้อ่าน และการรับรู้
รูปลักษณ์ของตัวพิมพ์ของผู้อ่านก็มีผลต่อการให้ทัศนคติต่อเนื้อหาของสารที่ถูกส่งออกไป ซึ่งในมุมมองการใช้ตัวพิมพ์ที่
พัฒนาจากลายมือของทวี วิษณุกรนั้นนอกจากนักออกแบบจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกในรูปแบบของฟ้อนต์แล้ว
ลายมือเขียนยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผลงานนิยายภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ตัวพิมพ์จากลายมือจะเข้ากัน
ได้ดีเป็นเอกภาพกับภาพวาดที่เป็นเรื่องราวของนิยายอีกด้วย
3.2) มาตรฐานตัวพิมพ์ไทย
ราชบัณฑิตยสถาน (2540) กาหนดมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย และเครื่องหมายอื่นๆ ไว้อย่างเป็น
รูปธรรมดังนี้ คือ กลุ่มโครงสร้างแบบ ก ไก่ ได้แก่ ก ถ ฤ ภ ฦ ฎ ฏ กลุ่ม ข ไข่ ได้แก่ ข ฃ ช ซ กลุ่ม ค ควาย ได้แก่ ค
ฅ ด ต ศ กลุ่ม บ ใบไม้ ได้แก่ บ ป ษ กลุ่ม ผ ผึ้ง ได้แก่ ผ ฝ กลุ่ม พ พาน ได้แก่ พ ฟ ฬ กลุ่ม ม ม้า ได้แก่ ม ฆ กลุ่ม
น หนู ตัว ฉ ฉิ่ง ตัว จ จาน ตัว ฐ ฐาน ตัว ง งู กลุ่ม ท ทหาร ได้แก่ ท ฑ ตัว ห หีบ ตัว ธ ธง ตัว ร เรือ ตัว ย ยักษ์
กลุ่ม ล ลิง ได้แก่ ล ส กลุ่ม อ อ่าง ได้แก่ อ ฮ ตัว ว แหวน กลุ่มผสม ได้แก่ ตัว ฌ ครึ่งหน้าเป็น ถ ถุง ครึ่งหลังเป็น ม
ม้า ตัว ญ ครึ่งหน้า ถ ถุง ครึ่งหลัง บ ใบไม้ ตัว ณ ครึ่งหน้า ถ ถุง ครึ่งหลัง น ตัว ฒ ครึ่งหน้า ต เต่า ครึ่งหลัง ม ม้า
กลุ่มสระระดับเดียวกับพยัญชนะ ได้แก่ ะ า เ แ โ ใ ไ กลุ่มสระบนได้แก่ อิ อี อึ อื กลุ่มสระล่าง ได้แก่ อุ อู
โครงสร้างไม้หันอากาศหรือไม้ผัด โครงสร้างของนิคหิต หรือ นฤคหิต (ส. นิคฺฤหีต) หรือ หยาดน้าค้าง (-) โครงสร้าง
ของไม้ไต่คู้ โครงสร้างของทัณฑฆาต (-์) โครงสร้างของยามักการ (-) โครงสร้างผสมสระกับนิคหิต และพยัญชนะกับ
สระ ได้แก่ อา ฤๅ ฦๅ โครงสร้างของวรรณยุกต์ ได้แก่
และ เลขไทย ได้แก่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2548) ยังได้กาหนดเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายต่างๆ ได้แก่
เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป : มหัพภาค (.) จุด (.) จุลภาค / จุดลูกน้า ( , ) อัฒภาค ( ; ) ทวิภาค ( : ) ต่อ
( : ) วิภัชภาค (:-) ยัติภังค์ ( - ) ยัติภาค (—) วงเล็บ / นขลิขิต ( ) วงเล็บเหลี่ยม [ ] วงเล็บปีกกา { } ปรัศนี ( ? )
อัศเจรีย์ ( ! ) อัญประกาศเดี่ยว ( ― ‖ ) อัญประกาศคู่ ( “ ” ) ไม้ยมก / ยมก ( ๆ ) ไปยาลน้อย / เปยยาลน้อย ( ฯ )
ไปยาลใหญ่ / เปยยาลใหญ่ ( ฯลฯ ) จุดไข่ปลา / ไข่ปลา ( … ) เส้นประ ( --- ) สัญประกาศ ( ___ ) บุพสัญญา
( ” ) เครื่องหมายทับ ( / ) มหัตถสัญญา / ย่อหน้า
เครื่องหมายวรรคตอนโบราณ : ฟองมัน / ตาไก่ (๏) ฟองมันฟันหนู ( ๏ ) อังคั่นเดี่ยว / คั่นเดี่ยว / คั่น (ฯ)
อังคั่นคู่ / คั่นคู่ (๚) อังคั่นวิสรรชนีย์ (๚ะ) โคมูตร (๛) ยามักการ ( ) และตีนครุ / ตีนกา ( ┼ )
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ : บวก (+) ลบ (–) คูณ (x) หาร (÷) เท่ากับ หรือ เสมอภาค (=) เครื่องหมาย
เพราะฉะนั้น ( ∴ ) และเพราะว่า (∵)
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ดังนั้นจะพบว่า การกาหนดมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และเครื่องหมายอื่นๆ มีความสอดคล้องกับการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 620-2533 รหัสสาหรับ
อักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ จาแนกอักขระไทยเป็นกลุ่ม ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และทัณฑฆาต ตัวเลข
ไทย เครื่องหมายพิเศษทัว่ ไป และเครื่องหมายพิเศษเฉพาะ
การแบ่งประเภทและหน้าที่ของตัวพิมพ์ไทย ราชบัณฑิตยสถาน (2540 : 1-3) ได้แบ่งรูปแบบตัวพิมพ์ไทย
ออกเป็น 2 แบบได้แก่ ตัวแบบหลักและตัวแบบเลือก ซึ่ง (1) ตัวแบบหลัก เป็นตัวพิมพ์ที่มีหัวกลม (2) ตัวแบบเลือก
เป็นรูปแบบที่ต่างจากตัวแบบหลักเล็กน้อย นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมีการ
กาหนดกลุ่มตัวอักษรขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม คือ ตัวแบบแปร เป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่แต่ไม่อาจจัดเข้าหลักเกณฑ์นี้ได้เช่น ตัวที่
มีหัวบอด หัวแฝงเร้น ตัวแบบเขียนลายมือ และตัวประดิษฐ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม นักออกแบบตัวพิมพ์จะต้องมีการ
พิจารณาถึงโครงสร้างมาตรฐานของตัวอักษรไทย เพื่อให้ตัวพิมพ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น รูปแบบตัวพิมพ์จากเอกลักษณ์ลายมือของทวี วิษณกรจึงจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบตัวอักษรประเภท ตัวแบบ
แปร ที่เป็นแบบลายมือ หรือตัวสคริปต์ ซึ่งลักษณะตัวพิมพ์ในกลุ่มดังกล่าวไม่นิยมที่จะนามาใช้เป็นตัวพิมพ์อ่านปกติ
โดยเฉพาะการณีใช้เป็นเนื้อความที่ให้ความรู้สึกเป็นทางการ ในขนาดพื้นที่หรือข้อมูลจานวนมาก เนื่องจากรูปลักษณะ
ของตัวพิมพ์มีโครงสร้างที่แตกต่างหลากหลายไม่ง่ายต่อการระบุคา หรือเมื่อจัดเข้ามาตรฐานโครงสร้างอักษรอาจจะไม่
ตรงตามมาตรฐานโครงสร้างที่กาหนด เนื่องจากตัวอักษรแต่ละตัวเกิดจากธรรมชาติของการเขียนของแต่ละบุคคลที่มี
การให้นาหนักหรือควบคุมโครงสร้างการเขียนตามแต่บุคคลนั้นๆ จะมีความถนัด ทาให้รูปแบบตัวอักษรแบบตัวแปรนี้
เหมาะสมกับบางหน้าที่ในการทาหน้าที่สื่อสารบนหน้ากระดาษหรือวัสดุสื่อสารอื่นๆ เช่น ทาหน้าที่เป็นตัวพาดหัว
(headline) ตัวโปรย (subhead) หรือตาแหน่งเน้นข้อความบางแห่ง เป็นต้น
ผลการสร้างสรรค์ตัวพิมพ์ทวี วิษณุกร
การนาเสนอผลการสร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบตัวพิมพ์จากเอกลักษณ์ลายมือของทวี วิษณุกร แบ่งออกเป็น
2 ส่วนประกอบด้วย 1) ผลงานออกแบบและพัฒนาพยัญชนะ ตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษ และ 2) การแสดงรูปแบบ
การใช้งานตัวพิมพ์ Twee Wisanukorn โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลงานออกแบบและพัฒนาพยัญชนะ ตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษ
ผลออกแบบและพัฒนาตัวพิมพ์อักษรลายมือของทวี วิษณุกร พบว่า รูปแบบอักษรจัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้าง
ตัวอักษรองศาเอียงเพียงเล็กน้อย (5-10 องศา) พยัญชนะส่วนใหญ่ไม่มีหัวที่ชัดเจน รูปแบบของเส้นตัวอักษร (stems)
มีลักษณะเป็นเลขาคณิตผสมรูปร่างอินทรีย์ (organic form) กล่าวคือ บ้างเป็นเส้นเรียบสม่าเสมอ บ้างลดรูปตาม
โครงสร้างเครื่องมือเขียน การลงน้าหนัก หรือวัสดุรองเขียน อีกทั้งขึ้นอยู่กับองศาของปากกาปากตัดที่ใช้เขียนอักษร
เช่น เส้นตั้ง 90 องศาจะเรียวบางกว่าเส้นนอน 0 องศา เป็นต้น จุดสิ้นสุดของเส้นหรือหางบน–ล่างมีลักษณะ
สม่าเสมอ ปลายจบฉียงเล็กน้อย โครงสร้างของอักษรและสระแยกวางอยู่อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังพบว่า ความกว้าง
ของตัวอักษร (width) จัดอยู่ในรูปแบบตัวอักษรกว้างปานกลาง

ภาพที่ 2 โครงสร้างและองค์ประกอบของเส้นตั้ง–นอนของตัวพิมพ์จากลายมือ ทวี วิษณุกร
ที่มา: ผู้เขียน
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ผลการออกแบบตัวพิมพ์ทาให้ได้รูปแบบตัวพิมพ์พื้นฐาน (regular type) เหมาะสาหรับใช้เป็นตัวอักษรที่ทา
หน้าที่บรรยายเนื้อเรื่อง (body text) และบทสนทนาในนิยายภาพ เป็นตัวพิมพ์ที่เหมาะแก่การใช้งานเฉพาะทาง (ตาม
วัตถุประสงค์ของการเขียนขึ้นเพื่อประกอบเรื่องราวในนิยายภาพ) กล่าวคือ ไม่เหมาะสาหรับนาไปใช้ออกแบบสื่อสาร
ข้อมูลที่เป็นทางการ เพราะรูปแบบอักษรเกิดจากลายมือมีบุคลิก อารมณ์ความรู้สึก (mood & tone) ที่เป็นกันเอง
สบายๆ เป็นมิตร ไม่เคร่งคัด ให้บรรยากาศของการสนทนา การเขียนเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความบันเทิงเริงรมย์ อยู่
นอกเหนือกฎระเบียบโครงสร้างมาตรฐานอักษรไทย
ผลการวิจัยรูปแบบการเขียนการจัดระยะห่างหรือช่องไฟของการเขียน พบว่า ช่องว่างระหว่างตัวหนังสือแต่ละ
ตัว (kerning) และช่องว่างระหว่างกลุ่มตัวหนังสือ (tracking) อยู่ในระดับที่อ่านสบายตา มีขนาดของช่องว่างระหว่าง
บรรทัด (leading) เทียบเท่าประมาณ 1 ช่วงความสูงของตัวอักษรโดยเฉลี่ย ตาแหน่งการวางวรรณยุกต์บนล่างต่างๆ
แยกอิสระจากพยัญชนะ มีการปรับตาแหน่งการวางวรรณยุกต์สูง ต่าตามสภาพของบริบทพยัญชนะที่อยู่ใกล้เคียง
ซ้าย–ขวา–บนและล่าง
โครงสร้างและองค์ประกอบของพยัญชนะตัวพิมพ์ที่แสดงในภาพที่ 4 เป็นภาพผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ที่
พัฒ นาขึ้น จากการสั งเคราะห์ เอกลั กษณ์ล ายมือของทวี วิษณุ กร เป็น พยั ญชนะไทย ก–ฮ รวมทั้ ง ตัว เลขอราบิ ค
วรรณยุกต์และเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ โดยรูปแบบที่ปรากฏและถูกเลือกนาไปใช้ในการจัดทาในแพลทฟอร์มการ
ออกแบบตัวพิมพ์นั้น เป็นรูปแบบอักษรที่ทวี วิษณุกรใช้บ่อยที่สุด กล่าวคือ เป็นเอกลักษณ์หรือวิธีเขียนที่พบมากใน
ผลงานเอกสารสิ่งพิมพ์กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาสังเคราะห์

ภาพที่ 3 โครงสร้างและองค์ประกอบของพยัญชนะตัวพิมพ์จากลายมือ ทวี วิษณุกร
ที่มา: ผู้เขียน

ภาพที่ 4 โครงสร้างและองค์ประกอบของตัวเลข เครื่องหมายพิเศษตัวพิมพ์จากลายมือ ทวี วิษณุกร
ที่มา: ผู้เขียน

9

นอกจากนี้เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับการบรรยายเนื้อหา เรื่องราว ทวี วิษณุกรยังมีการเขียนคาที่แสดง
อารมณ์สาหรับใช้ประกอบการออกแบบจัดวางหน้าของนิยายภาพ ซึ่งคาดังกล่าวนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาให้เป็นตัวพิมพ์
กล่าวคือ ผู้ใช้ตัวพิมพ์สามารถพิมพ์จากแป้นพิมพ์ด้วยรหั สที่กาหนดแล้วจะเกิดเป็นข้อความนั้นๆ ขึ้นมาบนหน้าพิมพ์
เช่น กด A บนแป้นพิมพ์จะปรากฏข้อความคาว่า ―ไป!‖ เป็นต้น

ภาพที่ 5 ชุดคาสาเร็จรูปที่เป็นอักษรพิเศษภายในชุดตัวพิมพ์
ที่มา: ผู้เขียน
2) การแสดงรูปแบบการใช้งานตัวพิมพ์ Twee Wisanukorn
รูปแบบตัวพิมพ์เหมาะสาหรับใช้เป็นตัวอักษรที่ทาหน้าที่แสดงคาบรรยาย หรือบทสนทนาในนิยายภาพ มี
บุคลิก อารมณ์ความรู้สึก ที่เป็นกันเอง ให้บรรยากาศของการสนทนา ซึ่งสอดคล้องกับที่มาของแบบตัวพิมพ์ที่เกิดขึ้น
จากวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนิยายภาพ ด้วยการเขียนข้อความไปพร้อมกับการวาดภาพประกอบเรื่อง

ภาพที่ 6 การพิมพ์ข้อความ การจัดระยะบรรทัด และการกาหนดขนาดๆต่างๆ ของตัวพิมพ์
ที่มา: ผู้เขียน

1
0

ภาพที่ 7 การพิมพ์ข้อความด้วยตัวพิมพ์ Tawee Wisanukorn ร่วมกับภาพในนิยายภาพ
ที่มา: ผู้เขียน

ภาพที่ 8 การพิมพ์ข้อความด้วยตัวพิมพ์ Tawee Wisanukorn ในส่วนบทสนทนาร่วมกับภาพในนิยายภาพ
ที่มา: ผู้เขียน

1
1

สรุปและอภิปรายผล
การออกแบบตั ว พิ ม พ์ จ ากเอกลั ก ษณ์ ล ายมื อ ของทวี วิ ษ ณุ ก ร ผลการสร้ า งสรรค์ ไ ด้ รู ป แบบตั ว พิ ม พ์ ป กติ
(regular) เมื่อนาไปสู่กระบวนการผลิตด้วยซอฟต์แวร์การออกแบบตัวพิมพ์ ซึ่งปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและ
ผลิตตัวพิมพ์ในระบบฟอนต์มีหลายซอฟต์แวร์ แบบ open-source ที่สามารถใช้งานอย่างง่าย เช่น FontForge หรือ
ในระดับที่สูงขึ้นแบบมืออาชีพ เช่น FontMaster, FontLab Studio เป็นต้น (Anne Wollenberg. [2012: 67] ) ก็
สามารถที่จะรองรับการทางานในขั้นตอนนี้ได้ หลังจากนั้นก็ได้ผลวิจัยในชื่อตัวพิมพ์ Tawee Wisanukorn รูปแบบ
ตัวพิมพ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มตัวพิมพ์ประเภทตัวแบบแปร หรือ handwritten/script font ตามคานิยามของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เหมาะสาหรับใช้เป็นรูปแบบตัวอักษรอ่านเนื้อความ (body text) หรือบท
พรรณาเนื้ อ หา บทสนทนาส าหรั บ นิ ย ายภาพ นอกจากนี้ ยัง สามารถใช้ตั ว พิ มพ์ ช นิ ด นี้เ พื่อ การออกแบบหั ว เรื่ อ ง
(headline) ของการออกแบบสื่อได้ เนื่องจากรูปแบบตัวอักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่อย่างไรก็ตามตัวพิมพ์ชุด
ดังกล่าวไม่เหมาะสาหรับเนื้อหาเชิงวิชาการ หรือที่เป็นทางการ เพราะรูปแบบอักษรมีบุคลิกอารมณ์ความรู้สึก ที่เป็น
กันเอง สบายๆ เป็นมิตร ไม่เคร่งคัด ให้บรรยากาศของการสนทนา
ในการออกแบบตัวพิมพ์พบว่า รูปแบบอักษรและวรรณยุกต์ที่เกิดจากเอกลักษณ์ลายมือเขียนนั้น แม้ว่าไม่มี
สัดส่วนโครงสร้างตามมาตรฐานตัวพิมพ์ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของตัวพิมพ์ในประเภทแบบตัวแปร ที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติการเขียน มีความไม่เสถียรหรือตายตัวในรูปลักษณ์ต่างๆ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารใน
ผลงานนิยายภาพซึ่งต้องตระหนักถึงความสามารถในการอ่านง่าย อ่านชัดของลายมือ ทาให้เห็นแบบแผนและทิศทาง
น้าหนักการเคลื่อนไหวของเครื่องมือเขียนในการเขียนที่มีความสม่าเสมอ นอกจากนี้ เมื่อนาชุดตัวอักษรดังกล่าวมา
จัดทาในกลวิธีการผลิตตัวพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งมีข้อกาหนดตายตัวในกระบวนการกาหนดรูปแบบตัวพิมพ์ต้นฉบับ
เพียง 1 แบบ ทาให้เมื่อมีการนามาใช้จะเห็นการแสดงผลของตัวพิมพ์มีลักษณะซ้ากัน เช่น รูปแบบ ก ไก่ ทุกตัวใน 1
น้าหนักที่เกิดจากการพิมพ์แต่ละครั้งจะมีความเหมือนกัน ไม่ยืดหยุ่นเหมือนกับการเขียนด้วยวิธีการธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวมือและเครื่องมือเขียน แต่อย่างไรก็ตาม การซ้ากันของรูปแบบตัวพิมพ์ทาให้ชุดตัวอักษรที่ได้รับการจัดเรียง
เป็นกลุ่มคาหรือหน้ากระดาษ มีความเป็นเอกภาพสูงขึ้น ทาให้การอ่านของผู้รับสารเป็นไปอย่างสะดวก เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะโครงสร้างมาตรฐานอักษรไทยพบว่า รูปแบบอักษรที่เกิดจากลายมือเขียน มีรูป
โครงสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานของอักษรไทย ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของการเขียนด้วยลายมือ
เป็นการเขียนตามความถนัด หรือความเคยชินของผู้เขียน เช่น ในกลุ่มตัวอักษรที่มีหัวขมวดหน้า (ม ท ช ป เป็นต้น)
หัวขมวดล่าง (ส ณ เป็นต้น) เอกลักษณ์ของชุดหัวขมวดดังกล่าวมีจังหวะหรือโครงสร้างของหัวที่แตกต่ างกันออกไป
กล่าวคือ ตาแหน่งของหัวอักษรนั้นบ้างขมวดเพียงเล็กน้อยจนมีสภาพเพียงเป็นปุ่มปม หรือชุดหางสบัด (ร ฐ ธ โ) ก็มี
การวางระยะของหางสะบัดที่แคบกว่ามาตรฐาน ซึ่งในการออกแบบเป็นตัวพิมพ์ได้มีการปรับระยะเพื่อให้ง่ายต่อการ
อ่าน อีกทั้งชัดอักษรมีหาง (ช ซ ส) ความยาวของหางพยัญชนะต้นฉบับจะมีมาก กรณีลายมือเขียนผู้เขียนที่ต้องเขียน
พยัญชนะดังกล่าวร่วมกับวรรณยุกต์ผู้เขียนสามารถลากหางพยัญชนะหลบตาแหน่งวรรณยุกต์ได้แล้วแต่บริบทของคาที่
เขียน แต่เมื่อเป็นตัวพิมพ์ (ซึ่งมีความยึดหยุ่นน้อย) จาเป็นต้องสร้างองค์ประกอบหางให้รองรับกับการพิมพ์คู่วรรณยุกต์
ทุกๆ ตัว ซึ่งหมายความว่า ต้องลดรูปหางพยัญชนะให้สั้นลง เพื่อไม่ให้พาดหรือเกยกันกับคู่คาอื่นๆ เป็นต้น
ต่อมา เมื่อนาชุดตัวอักษรที่ได้จากการสังเคราะห์ในทุกๆ อักขระจัดแบ่งกลุ่มโครงสร้างตัวอักษร เพื่อตรวจสอบ
ตามกลุ่มสัญฐานตัวอักษรและโครงสร้างอื่นๆ จะพบว่า ชุดตัวอักษรจากลายมือ ไม่ได้มีขนาดของสัญฐานที่เป็นไปตาม
หมวดหมู่ของโครงสร้างมาตรฐาน เช่น ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอักษรที่มีสัญฐานแคบกับกลุ่ม
ตัวอักษรที่มีสัญฐานกว้างได้ เพราะจากธรรมชาติของการเขียนนั้นผู้เขียนลากเส้นหรือกาหนดขนาดความแคบกว้าง
ของตัวอักษรตามความเคยชิน จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการเขียนตามความถนัดหรือความเคยชินเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ
เอกลักษณ์ลายมือของแต่ละบุคคล

1
2

ด้านผลการใช้งาน เมื่อนาตัวพิมพ์ Tawee Wisanukorn จัดพิมพ์ลงบนสื่อจาลองเพื่อทดสอบคุณภาพ แล้วส่ง
ให้ผู้จัดพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น ผลปรากฏว่าความพึงพอใจตัวพิมพ์ดังกล่าวอยู่ในระดับดี เบญริสา เย็นฉ่า,
[สัมภาษณ์]. (2560) ในฐานะผู้จัดพิมพ์ผลงานนิยายภาพกล่าวว่า “ผลงานออกมาสวยงาม เหมือนลายมือผู้เขียนนิยาย
ภาพเลย” สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ธีระประภา, [สัมภาษณ์]. (2560) นักออกแบบฟ้อนต์ กล่าวว่า “ได้ความรู้สึกเป็น
ธรรมชาติของนิยายภาพไทย” เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ Tawee Wisanukorn ก็ยังมีข้อจากัดอยู่บ้างเช่น ผู้เขียนนิยายภาพ
ไม่ได้เขียนอักษรละติน หรือตัวเลขไทยไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับการนามาวิเคราะห์ จึงทาให้ตัวพิมพ์ชุดดังกล่าว ไม่
รองรับกับภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทย แต่ทั้งนี้ ตัวพิมพ์ดังกล่าวออกแบบในแพลทฟอร์ม Opentype ที่สามารถ
รองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ OS และ Window ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
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