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Design Process & Specimen Book

เก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบ
โดยการใช้แบบสอบถาม ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษร
ตอบแบบสอบถามโดย
คุณธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล
(ผู้มีอาการดิสเลคเซียในวัยผู้ใหญ่ )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
และเด็กในวัยเรียนที่มีอาการดิสเลคเซีย
จากคลีนิคจิตเวช ร.พ.รามาธิบดี จำนวน9คน
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แบบสอบถามชุดที่ 02   >>  ลักษณะการมองเห็นตัวอักษร

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> โดยปกติมีการมองเห็นตัวอักษรในรูปแบบลักษณะใด

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

RIVER-EFFECT

มีชายผมแด   งคนหนึ่ง   ซึ่งไมมีตาแล ะหู    เขาไม  มีเส  นผมดวย
ที่บอ กวา เข าเปนชา ยผม  แดงจึงเปนแคการก  ลาวลอย  ๆเทานั้น 
เขาพู ดไมได เขา   ไมมีปา ก  ไมมีจมูก   เขาไมมีกระทั่งมือแล  ะเทา 
เขาไมมีทอ  งไมมีหลัง ไม  มี   กระดู  กสันหลัง ไมมีอวัย    วะภายใน 
ไมมี   อะไรเล ย  !เราจึงบ   อกไมไดเลย วาที่ก ลา วมานั้น  หมายถึงใคร
จึงเปนกา   รดีกวา    ถาเราจะเลิกพู  ดถึงเข  าเสี  ยที

WASH-OUT-EFFECT

มีชายผมแดงคนหนึ่ง ซึ่งไมมีตาและหู เขาไมมีเสนผมดวย
ที่บอกวาเขาเปนชายผมแดงจึงเปนแคการกลาวลอยๆเทานั้น 
เขาพูดไมได เขาไมมีปาก ไมมีจมูก เขาไมมีกระทั่งมือและเทา 
เขาไมมีทอง ไมมีหลัง ไมมีกระดูกสันหลัง ไมมีอวัยวะภายใน 
ไมมีอะไรเลย ! เราจึงบอกไมไดเลยวาที่กลาวมานั้นหมายถึงใคร
จึงเปนการดีกวา ถาเราจะเลิกพูดถึงเขาเสียที

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ลักษณะตัวอักษรแบบใดอานไดงายที่สุด

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. ตัวอักษรมีหัว

2. ตัวอักษรไมมีหัว

3. ตัวอักษรกึ่งมีหัวเปนเชิง

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ·´ÊÍº

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ลักษณะหัวตัวอักษรแบบใดอานไดงายที่สุด

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. หัวกลม

2. หัวครึ่งวงกลม

3. หัววงรี

5. หัวขมวดบอด

6. หัวขมวดกลม

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ·´ÊÍº

4. หัวบอด

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ลักษณะเสนอักษรแบบใดอานไดงายที่สุด (Contrast in Stroke Weight)

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

เสนเทา
*จุดสังเกตุ

เสนหนา-บาง

1. เสนเทา

2. เสนหนา - บาง

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. UltraLight

2. Light

3. Regular

5. DemiBold

6. Bold

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

4. Medium

7. Black

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> น้ำหนักของตัวอักษรใดตอไปนี้ อานไดงายที่สุด (Weight)

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. 10 pt

2. 12 pt

3. 14 pt

5. 18 pt

6. 20 pt

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

4. 16 pt

7. 22 pt

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ขนาดของตัวอักษรใดตอไปนี้ อานไดงายที่สุด (Size)

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. 0

2. 10

3. 2o

5. 40

6. 50

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมวายุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยกับมนุษยยังมีพลังเสมอ

ไมว าย ุคสมัยใดๆ ความจริงใจระหวางมนุษยก ับมนุษยย ังม ีพลังเสมอ

4. 30

7. 60

ไม ว าย ุคสม ัยใดๆ ความจร ิงใจระหว างมน ุษย ก ับมน ุษย ย ังม ีพล ังเสมอ

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ระยะหางระหวางตัวอักษรใดตอไปนี้ อานไดงายที่สุด (Tracking)

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ความกวางของตัวอักษรใดตอไปนี้ อานไดงายที่สุด (Wide)

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. 

2. 

3. 

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

4. 

5. 

6. 

กรุณาทำเครื่องหมายในชองวาง ในขอที่ถูกตองที่สุด

1. 15

2. 19

3. 23

4. 27

แบบสอบถามชุดที่ 03   >>  รูปแบบลักษณะตัวอักษรที่อานไดงายที่สุด

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

แพทยผูเชียวชาญ

ผูมีอาการ

>> ระยะหางระหวางบรรทัดใดตอไปนี้ อานไดงายที่สุด (Leading)

มีชายผมแดงคนหนึ่ง
ซึ่งไมมีตาและหู เขาไมมีเสนผมดวย 
ที่บอกวาเขาเปนชายผมแดง
จึงเปนแคการกลาวลอยๆเทานั้น

มีชายผมแดงคนหนึ่ง

ซึ่งไมมีตาและหู เขาไมมีเสนผมดวย 

ที่บอกวาเขาเปนชายผมแดง

จึงเปนแคการกลาวลอยๆเทานั้น

มีชายผมแดงคนหนึ่ง

ซึ่งไมมีตาและหู เขาไมมีเสนผมดวย 

ที่บอกวาเขาเปนชายผมแดง

จึงเปนแคการกลาวลอยๆเทานั้น

มีชายผมแดงคนหนึ่ง

ซึ่งไมมีตาและหู เขาไมมีเสนผมดวย 

ที่บอกวาเขาเปนชายผมแดง

จึงเปนแคการกลาวลอยๆเทานั้น

Design Process & Specimen Book
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// แบบสอบถาม 1 เกี่ยวกับ
 ลักษณะอาการดิสเล็กเซีย

// แบบสอบถาม 2 เกี่ยวกับ
 ลักษณะการมองเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับตัวอักษร

ตัวอักษรมีหัว

ตัวอักษรหัวกลม

เส้นอักษรเท่า

น้ำหนักบาง / Light น้ำหนักธรรมดา / Regular

เส้นอักษรหนา-บาง

ตัวอักษรหัวครึ่งวงกลม

ตัวอักษรไม่มีหัว

สัณฐานตัวอักษร

เทียบเท่า Cordia new

กว้างกว่า Cordia new

แคบกว่า Cordia new

ระยะห่างระหว่างบรรทัด

Leading 15

Leading 19

Leading 23

ขนาดตัวอักษรเล็กที่สุดที่ยังอ่านได้

14 Point

16 Point

18 Point

ลักษณะการมองเห็นตัวอักษร

การมองเห็นปกติ

River Effect

Swirl Effect

ระยะห่างระหว่างตัวอักษร

Tracking Normal

Tracking +10

Tracking +20 

จิตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่มผู้มีอาการวัยเรีย 9 คน

ผู้มีอาการวัยผู้ใหญ่ 1 คน

สรุปคำตอบจากแบบสอบถาม

ที่ทำการสัมภาษณ์ตั้งแต่

จิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญอาการ

ผู้มีอาการดิสเล็คเซีย

จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็น

ผู้มีอาการที่อยู่ในวัยเรียน 9

และผู้มีอาการวัยผู้ใหญ่ 1

>> ได้เงื่อนไขสำคัญดังนี้ <<

ตัวอักษร มีหัวกลม 

ลักษณะ เส้นเท่า

น้ำหนัก กึ่งบาง

สัณฐานกว้าง กว่าปกติ

ขนาดเล็กที่สุด ที่ยังอ่านได้ 17

ระยะห่าง ระหว่างตัวอักษร 20

ระยะห่าง ระหว่างบรรทัด 22



Design Process & Specimen Book

{ง} แบบร่างครั้งที่ 1
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Design Process & Specimen Book

{จ} // พัฒนาแบบร่างครั้งที่ 1 //
นำแบบร่างแปลงเป็น Outline
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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>> จากแบบร่างครั้งที่ 1 สามารถแบ่งตัวอักษรได้เป็น 3 กลุ่มตามลักษณะโครงสร้าง

>> เมื่อนำแบบร่างทั้ง 3 แบบนี้ ไปทดสอบกับผู้มีอาการ ( วัยผู้ใหญ่ ) ผลปรากฏว่า

>> ทั้ง 3 แบบยังไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่แบบที่ 2 ได้ถูกเลือกให้นำมาพัฒนาต่อ

>> เนื่องจากส่วนยิบย่อยของโครงสร้างบางตัว เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่านมากกว่า



>> ตัวอักษรแต่ละตัวต้องมีความชัดเจนในตัวเอง และไม่สับสนกับตัวอื่นๆ ทั้งในการมองเห็นแบบปกติ และมองแบบตัวอักษรกลับด้าน

>> เรียบง่าย ไม่ควรมีรายละเอียดจุกจิกมากเกินไป

>> บุคลิกตัวอักษรไม่ควรจัดจ้าน หรือท้าทายการอ่านมากเกินไป

>> ในตัวอักษรที่ใช้โครงสร้างร่วมกันโดยปรกติ เช่น ก ถ ภ ฯลฯ ให้ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วแยกโครงสร้างเฉพาะแต่ละตัว 

  เพื่อสร้างความแตกต่างของตัวอักษรที่เป็นคู่โครงสร้างร่วมให้ชัดเจนกว่าปกติ

สรุปคำตอบจากแบบร่างครั้งที่ 1

พัฒนาแบบร่าง

Design Process & Specimen Book

{ฉ}
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ก ถ ภ ฎ ฏ ฤ ฦ

ข ฃ ช ซ

ค ฅ ศ ด ต

ม ฆ

ท ฑ

บ ป ษ

ผ ฝ พ ฟ ฬ

ล ส

อ ฮ

เปรียบเทียบตัวอักษรที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน

Design Process & Specimen Book
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{ช}
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{ซ} ทดสอบแบบตัวอักษร
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 นำแบบร่างครั้งที่ 2

มาทดสอบครั้งสุดท้าย

 ก่อนสรุปผลการทดลอง



{ซ}

{ฌ}

Design Process & Specimen Book

ผลงานออกแบบสำเร็จ

สรุปผลการออกแบบ

แบบตัวอักษร "ปฐม" มีจุดเด่นคือ

>> ตัวอักษรแต่ละตัวมีความชัดเจนในตัวเอง และไม่ทำให้เกิดความสับสนกับตัวอักษรอื่นๆ

>> มีโครงสร้างหลักสองแบบในชุดตัวอักษร โดยเฉลี่ยใช้ในตัวอักษรคู่สับสน

>> ระยะห่างระหว่างตัวอักษรออกแบบให้กว้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านมากขึ้น

  สำหรับผู้มีอาการดิสเลคเซีย
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เด็กเหล่านี้อาจมีปัญหาที่ทางการแพทย์เรียกว่า ดิสเลกเซีย ( Dyslexia ) เด็กที่เป็นดิสเลกเซียเกิด

ในคนแถบตะวันตกมากกว่าตะวันออก กล่าวคือในทางตะวันตกมีมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเด็กใน

ขณะที่เด็กเอเชียมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แต่น่าเสียดายที่เด็กเอเชียมักถูกมองละเลยไปทำให้ไม่ได้รับ

การแก้ไขในเวลาเนิ่นๆที่ควรจะเป็น เพราะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าใดก็ยิ่งแก้ยากมากขึ้นเท่านั้น เด็กที่

เป็นดิสเลกเซียไม่ใช่เด็กโง่ แต่เป็นเด็กที่เส้นประสาทที่ต่อศูนย์กลางในสมองผิดปกติและต้องได้รับ

การฝึกจึงจะปรับสายตาต่อศูนย์กลางของสมองให้กลับมาเป็นปกติได้

เด็กเหล่านี้อาจมีปัญหาที่ทางการแพทย์เรียกว่า ดิสเลกเซีย ( Dyslexia ) เด็กที่เป็นดิส-

เลกเซียเกิดในคนแถบตะวันตกมากกว่าตะวันออก กล่าวคือในทางตะวันตกมีมากถึง 20

เปอร์เซ็นต์ของเด็ก ในขณะที่เด็กเอเชียมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แต่น่าเสียดายที่เด็กเอเชีย

มักถูกมองละเลยไปทำให้ไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาเนิ่นๆที่ควรจะเป็น เพราะยิ่งปล่อยไว้

นานเท่าใดก็ยิ่งแก้ยากมากขึ้นเท่านั้น เด็กที่เป็นดิสเลกเซียไม่ใช่เด็กโง่ แต่เป็นเด็กที่เส้น

ประสาทที่ต่อศูนย์กลางในสมองผิดปกติและต้องได้รับการฝึกจึงจะปรับสายตาต่อศูนย์

กลางของสมองให้กลับมาเป็นปกติได้

เด็กเหล่านี้อาจมีปัญหาที่ทางการแพทย์เรียกว่า ดิสเลกเซีย ( Dyslexia ) เด็กที่

เป็นดิสเลกเซียเกิดในคนแถบตะวันตกมากกว่าตะวันออก กล่าวคือในทางตะวัน

ตกมีมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในขณะที่เด็กเอเชียมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แต่

น่าเสียดายที่เด็กเอเชียมักถูกมองละเลยไปทำให้ไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาเนิ่นๆ

ที่ควรจะเป็น เพราะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าใดก็ยิ่งแก้ยากมากขึ้นเท่านั้น เด็กที่เป็น

ดิสเลกเซียไม่ใช่เด็กโง่ แต่เป็นเด็กที่เส้นประสาทที่ต่อศูนย์กลางในสมองผิดปก-

ติ ต้องรับการฝึกจึงจะปรับสายตาต่อศูนย์กลางของสมองให้กลับมาเป็นปกติได้

ปฐม >> 16Point

ปฐม >> 18Point

ปฐม >> 20Point
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// พวกเขาทำให้เธอ
กลายเป็นอะไรบางอย่าง
ที่ไม่ใช่มนุษย์
เธอไม่สามารถเลือกอะไร
ได้เองอีกแล้ว
เธอกลายเป็นเครื่องจักร
ที่ทำได้แต่ความดี //

{ แบบตัวอักษร "ปฐม" / Pathom Regular }

แสดงผลแบบอักษร >> ปฐม
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ทดสอบการมองเห็นในแบบ WASH-OUT EFFECT
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ทดสอบการรับรู้ถึงตัวอักษรในกรณีกลับหน้า - หลัง
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