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   ชวน พิมพ� ต�นแบบ เป�น ผล งาน ศิลปนิพนธ� เรื่อง   “ การ 
ออกแบบ ตัว เน้ือ ไทย ให� สอดคล�อง กับ   Helvetica ”   ของ  
 อ . เชาวน�   ศ รสง คราม   ขณะ ทำ ปริญญา โท ท่ี   Rochester   
Institute   of   Technology   ( RIT )   ประเทศ สหรัฐอเมริกา  .   
ต�อมาได�กลาย เป�น ตัว พิมพ� เชิง พาณชิย� ท่ี เล่ือง ชือ่ ราว ป�   พ . ศ . 2523   
ซึ่ง อยู� ใน ช�วง ปลาย ยุค ตัว เรียง พิมพ� ด�วย แสง ของ ไทย .   ลัก ษ ณะ
เด�น ที่ เห็น ได� ชัด ของ ชวน พิมพ� คือ มี ปลาย เส�น ตัดจบ ใน แนว ราบ 
(horizontal   ending s)   เหมือน   Helvetica . 
   เมื่อ เทคโนโลยี เปลี่ยน เข�า สู� ยุค  ของ ฟอนต� ดิจิตอล ที่ เป�น  
PostScript   บริษัท   อ๊ีส ต� เอเชีย ต๊ิก  (ประเทศไทย)  จำกัด    ผู� แทน 
จำหน�าย เคร่ือง เรียง พิมพ�  Compu graphic  เดิม ได� ว�า จ�าง ให�   
Dear   Book Co., Ltd.   ท่ี ม ีผม และ เพ่ือน ๆ    เป�น เจ�าของ    โยก ย�าย 
ชวน พิมพ� มา เป�น   PostScript   Font   ท่ี ใช� กับ เครื่อง แม คอิ นทอ ช
ด�วย ชื่อ   EAC   ChuanPim  เพ่ือใช�กับเคร่ือง Imagesetter .  
   วนั ท่ี ต�น แบบ โบร�ไมด� ชดุ ตัว อักษร ช วน พิมพ� ขนาด โต ถูก ส�ง 
มายัง บริษัท   คุณ สุร พล   เว สา รัช เวศย�   เพ่ือน ของ ผม ท่ี ทำ หน�าที่ 
ย�าย สำมะโนครวั ชวน พิมพ�   และ ผม ต�าง ดู ด�วย ความ งนุงง ว�า ทำไม 
เส�น แนว ต้ัง ของ รปู อักษร ท้ัง ชดุ ถึง ได� โค�ง งอ ไม� เป�น เส�น ตรง !   ( เดิม 
ที่ เคย ใช� เป�น ตัว เรียง คอม พิว จะ อยู� แค�   12 - 16   ปอย ต�   ซึ่ง เล็ก จน 
ไม� เคย สงัเกต เห็น )   แต� จะ เป�น ด�วย ข�อ สญัญา ท่ี คุณ สรุ พล ทำ ไว� กับ   
EAC   หรือ สไตล� การ ทำงาน ของ คุณ สุร พล เอง ผม ก็ ไม� ทราบ   ท่ี 
ทำให� เขา เพียร พยายาม รักษา รูป อักษร ด้ังเดิม ของ   อ . เชาวน�     ไว� 
ทุก ประการ ซึง่ เป�น ประโยชน� อย�าง ยิง่ ต�อ การ ใช� พิมพ� อ�างองิ ได� ง�าย 
ใน ป�จจุบัน . 

ดีบี   ชวน พิมพ� 
 มิติ กว�าง ของ งาน อนุรักษ� 

‘ ชวน พิมพ� ’  คือ แบบ ตัว เรียง พิมพ� ด�วย แสง ของ ไทย 
ท่ี ได� รับ การ ยอมรับ ว�า เป�น ตัว เน้ือท่ี ดู สะอาด เรียบ ง�าย เทียบ ได� กับ   Helvetica .   
ป�จจุบัน ได� รับ การ อนุรักษ� ไว� เป�น   OpenType   ชื่อ   DB   ChuanPim   X   
โดย เพ่ิม น้ำ หนัก  เข�าไป จาก เดิม ซึ่ง มี เพียง น้ำ หนัก เดียว เป�น 4 น้ำหนัก. 

ChuanPim was the subject of a master’s

degree dissertation by Mr Chao Sornsongkram 

on “Matching the design of Thai letterform to 

Helvetica” while he was studying at 

the Rochester Institute of Technology (RIT) 

in the USA during the early 1970s. Based on 

the crisp, clean appearance of Helvetica, 

the ChuanPim face achieved a measure 

of popularity right from the days of 

phototypesetting, to the early years of 

ASCII coded digital fonts. As font technologies

evolve into the OpenType and Unicode format, 

the old ChuanPim receives a digital makeover 

and more styles are added to enlarge its 

family which is now called DB ChuanPim X. 

This latest development restores ChuanPim 

to its former glory of being hailed by the 

graphic design community as the perfect Thai 

counterpart to Helvetica.

   อย�างไร ก็ตาม   EAC   ChuanPim   ใน ยุค ดิจิตอล กลับ ไม� 
ได� รับ ความ นิยม มาก เท�า ท่ี ควร .   สาเหตุ อาจ เป�น เพราะ ใน ต�น 
ยุค ดิจิตอล ของ ไทย   Dear   Book   ได� ออกแบบ ฟอนต� ตัว เน้ือ   
PostScript   ใหม� ๆ    คือ   DB   ThaiText ,   DB   FongNam   และ   DB   
Narai   ตาม ลำดับ     ให� คนใน วงการ ใช� ล�วง หน�า ไป ก�อน   จน เกิด 
กระแส เห�อ ของ ใหม� ลืม คุณค�า ตัว เก�า ๆ    ไป .   อีก สาเหตุ คง เป�น ท่ี 
ป�ญหา ของ   EAC   ChuanPim   เอง   ซึง่ ม ีเพียง ตัว ปรกติ ให� ใช� แค� น้ำ 
หนัก เดียว   ประกอบ กับ แนว โน�ม ความ นิยม ตัว เน้ือท่ี โปร�ง บาง ข้ึน   
และ ขนาด ค�อน ข�าง จะ เล็ก ลง ,   ทำให�   ‘ สี ’   ของ   EAC   ChuanPim   
ดู ออก จะเข� มมาก ไป เสีย แล�ว ท่ี จะ เป�น ตัว เน้ือ . 
   ช�วง ท่ี ผม ได� รบั เชิญ จาก ชมรม การ จดั พิมพ� อิ เล็ก ทรอ นิก ไทย 
ให� ไป เป�น วทิยากร กล�าว นำ หลัก การ ออกแบบ ตัว พมิพ� เบ้ือง ต�น ให� 
แก� ผู� เข�า ร�วม ประกวด   10   แบบ ตัว พิมพ� ไทย เพ่ือ การ แจก ฟร ีชดุ แรก 
น้ัน   นับ ว�า เป�น โชค ของ ผม ท่ี ได� มี โอกาส ได� พบ   อ . เชาวน�   และ ต�อ 
มา ได� เข�า ฟ�ง คำ บรรยาย ของ ท�าน   เรื่อง   Negative   Space   และ   
Positive   Space   ใน ตัว พิมพ� ไทย   ร�วม กับ นัก ออกแบบ ท่ี ได� รับ 
การ คัด เลือก .   อ . เชาวน�   ได� ยก ตัวอย�าง ตัว พิมพ�   ‘ ศิริ ชนะ ’   ของ  
 อ . วนั ชยั   ศริ ิชนะ   ให� ดู ว�า เป� น แบบ อย�าง ท่ี ดี ของ การ ให� ความ สำคญั   
‘ พ้ืนท่ี ว�าง ’     ใน ตัว พิมพ� แต�ละ ตัว .   และ ก็ นับ เป�น โชค ดี อย�าง ยิง่ ของ 
ผม   เม่ือ ครั้ง ท่ี เป�น ตัวแทน ของ สมาคม นัก ออกแบบ เรข ศิลป� ไทย   
( ThaiGA )   เข�า ร�วม ประชุม กับ สำนักงาน ศิลป วัฒนธรรม ร�วม สมัย   
( สศร . )   น้ัน   ผม มี โอกาส ได� ฟ�ง ผู�ใหญ�   ครูบา อาจารย� หลาย ท�าน ใน 
วงการ ศิลป วัฒนธรรม ร�วม สมัย ไทย  อภิปราย เกี่ยว กับ พันธ กิจ 
ของ   สศร .   ทำให� ผม ชัดเจน กับ นิยาม ของ งาน อนุรักษ� มาก ข้ึน   ว�า 
ไม� จำเป�น ต�อง เหมือน เก�า เสีย ท้ังหมด   แต� สามารถ ปรับ แต�ง เพ่ือ 
ให� ร�วม สมัย ข้ึน ได� . 

   งาน อนุรักษ� ชวน พิมพ�   ใน ป�   พ . ศ . 2550 - 2551   ของ ผม เกิด 
จาก การ ต�อย อด   EAC   ChuanPim   ท่ี คุณ สุร พล ทำ ไว� .   ผม ใช� หลัก 
กา รส ร�าง สมดุล ใน พ้ืนท่ี ว�าง ของ   อ . เชาวน�   และ ทฤษฎ ีคู� สบัสน ของ 
ผม เอง ใน การ ปรับปรุง ชวน พิมพ�  ด�วย  ‘ มิติ ท่ี กว�าง ข้ึน ’   ของ งาน 
อนุรักษ� . 
   รายการ แรก สุด ท่ี ต�อง ทำ คือ   จัดการ ปรับ เส�น แนว ต้ัง 
ท้ังหมด ให� เป�น เส�น ตรง  เพ่ือ ให� ดู เป�น ระเบียบ เรียบร�อย เม่ือ ใช� 
ใน ขนาด โตๆ .   จาก น้ัน   เ มื่อ พิจารณา พ้ืนท่ี ว�าง ของ ตัว ท่ี ค�อน ข�าง 
แคบ   เช�น   ง ,   จ ,   ฐ   จะ ถูก ดึง ออก ให� กว�าง ข้ึน เล็ก น�อย .   หรือ กลุ�ม 
อักษร ท่ี หัว ถูก ป�ด ล�อม ด�วย เส�น หน�า   เส�น หลัง   เช�น   ค ,   ด   ฯลฯ   หัว 
จะ ถูก ลด ขนาด ให� บาง ลง เพ่ือ เพ่ิม พ้ืนท่ี ว�าง ให� ดู โปร�ง ข้ึน .   ชุด สระ 
บน   อิ   อี   อึ   อื   ก็ เช�น กัน   ถูก ขยาย พ้ืนท่ี ว�าง ภายใน เพ่ือ ลด   ‘ มวล ’   
ของ มัน ลง ไม� ให� ดู กด ทับ ตัว พยัญชนะ ข�าง ล�าง .   แม�แต� ขมวด ม�วน 
ของ ไม� ม�วน เดิม ท่ี สวยงาม เป�น เอกลักษณ� ของ ชวน พิมพ�   ผม ก็ ต�อง 
ตัดใจ ทำให� มนั โปร�ง ข้ึน   เพ่ือ เป�ด โอกาส ให� เพ่ิม น้ำ หนัก เป�น ตัว หนา 
ข้ึน ได� โดย ไม� ทึบ ตัน . 
   ชุด ตัว พิมพ� ของ   อ . เชาวน�   ค�อน ข�าง สมบูรณ� ใน แง� การ อ�าน 
อยู� แล�ว   กล�าว คือ   มี คู� สับสน กัน อยู� น�อย มาก   เช�น   ล - ส   และ   ค - ศ   
เน่ืองจาก หาง สัน้   และ ซ�อน ตัว อยู� เป�น ระเบียบ เสมอ แนว เส�น หลัง  
 ( เป�น การ จัดระเบีย บด�วย หลัก คิด ของ   Helvetica )   ถ�า มี สระ บน 
กำกับ อยู� จะ สงัเกต หาง ได� ยาก ใน ขนาด ปอย ต� เล็ก ๆ    จงึ ถูก ต�อ หาง 
เยื้อง เลย ไป ทาง ซ�าย เพ่ือ ให� อ�าน ได� ง�าย ข้ึน .   เคร่ืองหมาย ไปยาล 
น�อย   ‘ ฯ ’   เดิม ซึ่ง ดู คล�าย เคร่ืองหมาย ไม�ยมก   ‘ ๆ  ’   มาก   ถูก ปรับ 
พ้ืนท่ี ว�าง ระหว�าง หัว กับ เส�น ด่ิง ให� เห็น ชดั ว�า ไม�มี ส�วน หยัก แบบ   ‘ ๆ  ’
 รวม ท้ัง หด หาง ให� เสมอ เส�น ฐาน เพ่ือ ให� ดู แตก ต�าง จาก   ‘ ๆ  ’   ซึง่ ยาว 
เลย เส�น ฐาน   ( ตาม มาตรฐาน ฟอนต� ตระกูล   DB )   
   ใน อักษร บาง ตัว ของ ชวน พิมพ� เดิม   เช�น   ข   และ   ท   แม� จะ ไม� 
สับสน กับ ตัว ใดๆ   แต� เพ่ือ ให� กวาด สายตา อ�าน ได� ง�าย   จึง ได� เพ่ิม 
ขนาด ส�วน หัว ขมวด ม�วน ของ   ข .   และ เพ่ิม ความ ทแยง ของ เส�น 
กลาง   ท .   ให� ดู ชัดเจน ยิ่ง ข้ึน . 

EAC ChuanPim
PostScript Font

DB ChuanPim X
OpenType Font

ค ,   ด    หัว จะ ถูก ลด ขนาด ให� บาง ลง เพ่ือ เพ่ิม พ้ืนท่ี ว�าง ให� ดู โปร�ง ข้ึน

ส   และ   ศ   เดิม หาง สั้น   
และ ซ�อน ตัว อยู� เป�น ระเบียบ เสมอ แนว เส�น หลัง  
ถูก ต�อ หาง เยื้อง เลย ไป ทาง ซ�าย เพ่ือ ให� อ�าน ได� ง�าย ข้ึน

เส�นแนวต้ังที่โค�งงอในชวนพิมพ�เดิม เป�นการตีค�าของ 
อ.เชาวน� ศรสงคราม ให�แฝงความอ�อนช�อยแบบ Helvetica

ถูกปรับใหม�ให�เหยียดตรง เพ่ือใช�งานในขนาดโตได�เรียบร�อยขึ้น
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   นอกจาก ราย ละเอียด ท่ี ผม กล�าว ไป แล�ว   ส�วน สำคญั อย�าง ยิง่ 
คือ   การ เพ่ิม ช�องไฟ ระหว�าง ตัว อักษร เข�าไป ให� มาก กว�า เดิม   เพ่ือ 
ให� อ�าน ได� ง�าย ใน ขนาด ตัว จิว๋   หรอื แม� กับ ตัว เน้ือ ขนาด ปรกติ ก็ตาม 
ท่ี ถูก บีบ ให� อยู� ใน คอลัมน� แบบ เสมอ หน�า - หลัง .   ชวน พิมพ� ใหม� 
น้ำ หนัก ปรกติ เม่ือ เสร็จ ออก มา จึง ดู โปร�ง กว�า   EAC   ChuanPim  
 ท้ัง ท่ี ความ หนา ของ เส�น แนว ต้ัง ยัง คง เดิม .   เพ่ือ ให� สม กับ ตัว เน้ือ 
ไทย ท่ี เทียบ เคียง กับ   Helvetica   ผม จึง ตัดสิน ใจ ขยาย สมาชิก 
ออก ไป   มี ท้ัง ตัว บาง ,   ตัวค�อนข�างหนา  และตัว หนา   พร�อม ชุด ตัว 
เอน   รวม เป�น   8   สไตล� 
   ผม ได� ไป เยี่ยม   อ . เชาวน�   พร�อม แบบ ทดสอบ พิมพ� ของ 
ชวน พิมพ� ท้ัง ชดุ ท่ี เป�น   OpenType   เพ่ือ ขอ คำ แนะนำ .   เม่ือ ได� เห็น 
ชวน พิมพ� หลาย นำ้ หนัก ปรากฏ อยู� ตรง หน�า   ผม สงัเกต เห็น รอย ยิม้ 
อย�าง มี ความ สุข ของ อาจารย� . 
   “ เคย มี คน เอา ชวน พิมพ� ไป ทำ เป�น เส�น บาง ๆ    มา ให� ผม ใช� ”   
อาจารย� เล�า ให� ฟ�ง   “ รู�สึก สบาย ตาก ว�า ของ เดิม ของ ผม เสีย อีก ” 
   “ ผม จะ ใช� ชื่อ ว�า   ดีบี   เชาวน�   ดีม ั้ย ครับ อาจารย� ? ”   ผม ถาม 
นำ   ด�วย ความ ต้ังใจ จะ ให� เครดิต กับ ผู� ออกแบบ . 
   “ ชื่อ   ชวน พิมพ�   อย�าง เดิม ดี กว�า ครับ ”   อาจารย� ตอบ ด�วย 
รอย ยิ้ม   ผม จึง พยัก หน�า ตาม น้ัน . 
   สิ่ง ท่ี ผม ได� เรียน รู� จาก อาจารย� ใน วัน น้ัน คือ   ความ ใจ กว�าง 
และ ความ ถ�อม ตน   ทำให� คน น�า เคารพ นบัถือ อย�าง ยิง่ .   คำ กล�าว ท่ี 
ว�า   ‘ คบ คน พาล   พาล พา ไป หา ผิด   คบ บัณฑิต   บัณฑิต พา ไป หา ผล ’ 
 เป�น สัจ ธรรม เสมอ .   ท้ัง คำ บรรยาย ของ   อ . เชาวน�   และ นิยาม ท่ี 
กว�าง ข้ึน ของ การ อนุรักษ� จาก   สศร .   ท่ี ผม ได� ซึมซับ มา   ล�วน มี ส�วน 
สำคัญ ที่ ทำให� งาน อนุรักษ�   ‘ ชวน พิมพ� ’   ของ ผม   ประสบ ผล เป�น ท่ี 
น�า พอใจ…  
   ใน สายตา ของ   อ . เชาวน�    ผู� ให� กำเนิด   ‘ ชวน พิมพ� ’ เอง .
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