
90 91

DB CoolLetter emulates 

the shapes of the once popular 

fixed-width Courier.  The slab 

serif of Courier is truncated on 

one side so that the remaining 

side appears as the terminal 

on Thai letterforms. Curved 

terminals are also added to give 

the Thai font a softer, rounder 

look (much like the effect of the 

circular terminals on Bodoni or 

Clarendon). Its looser tracking 

should work well when it comes 

to readability. The result is a 

display font with letters that 

appear Roman, and yet very easy 

to read when packed together in 

a block of Thai type. 

  Courier   ถูก ออกแบบ ไว เพื่อ ใช กับ เครื่อง พิมพ ดีด 

ของ   IBM   ใน ชวง   1950s   โดย   Howard   Kettler.   

ตอ มา เปน ตัว พิมพ มาตรฐาน ของ   Hollywood   ที่ ใช 

กับ บท ภาพยนตร  และ ยัง เคย เปน ตัว พิมพ มาตรฐาน ของ 

กระทรวง ตาง ประเทศ สหรัฐอเมริกา จนถึง ป   ค . ศ . 2004 .   

เรา จะ เห็น ได วา   ‘ ความ อาน งาย ’   ของ   Courier   ทำให 

มัน ใช งาน ได อยาง กวาง ขวาง   จาก ธุรกิจ บันเทิง ไป จนถึง 

องคกร ภาค รัฐ . 

   Courier   จัด เปน ฟอนต แบบ   slab   serif   ตัว 

แรก ที่   DB   แปลง เปน ภาษา ไทย   ซ่ึง กวา จะ ออก มา ใช งาน 

ได ก็ ตอง รอ จนถึง   DB # 6   ( กันยายน   2551 )   นั่น เปน เพราะ 

วา กอน หนา นั้น ผม ยัง มอง ไม ทะลุ วา   ‘ จะ เหลือ   serif   ไว 

ใน อักษร ไทย แค ไหน ถึง จะ ดี ’   จึง ไม ได ลงมือ ทำ นั่นเอง . 

ดีบี คูลเลตเตอร
Serif ไทย แคไหนดี?

DB CoolLetter เปนตัวพาดหัวไทยท่ีดัดแปลงมาจาก
ตัวพิมพดีดฝรั่งช่ือ Courier โดยปรับปรุงชองไฟเดิม
แบบ monospaced font เสียใหม เพื่อกระจายน้ำหนักอักษร
ใหสวยงามข้ึน.

   จาก การ เฝา สังเกต ฟอนต แบบ   slab   serif   ที่ 

คน ไทย เคย เอา มา ดัดแปลง เปน ฟอนต ตัว พาด หัว ไทย   เชน   

ฟอนต   Memphis    ของ   Rudolf   Wolf   ปญหา ที่ ผม 

มัก พบ ก็ คือ   เม่ือ ให ขา หนา - หลัง ของ ตัว   ก   มี   serif   แลว   

นัก ออกแบบ มัก ใช วิธี ตัด   serif   ของ ขา หนา   ก   ดาน นอก 

ออก เหลือ ดาน ใน ให เปน หัว ตัว   ถ   และ ทำ ใน ทาง กลับ กัน 

เปน ตัว   ภ   ซ่ึง ดู ตลก ใน สายตา ผม   เพราะ   serif   ที่ ขา 

หลัง ทั้ง   ถ   และ   ภ   ( ซ่ึง ยัง กาง ออก มา ครบ ทั้ง   2   ดาน ) 

 กลับ ดู เดน ชัด กวา หัว !   รวม ทั้ง ถา ยัง ขืน ทำ ชอง ไฟ ชิด ๆ    

กัน ก็ ย่ิง ทำให มัน อาน ยาก สับสน แยกแยะ กัน ไม คอย ออก 

ระหวาง   ก ,   ถ ,   ภ . 

   เม่ือ เห็น เชน นี้ แลว   ส่ิง แรก ที่ ผม ทำ ใน การ ราง แบบ   

DB   CoolLetter   คือ   เล่ียง มา ใช เสน โคง ทำ หัว   ถ   

และ   ภ   ( และ อักษร คลาย ของ มัน )   แทน การ ใช ขีด .   ขณะ 

เดียวกัน ก็ ลด ขนาด ความ กวาง ของ ขีด   serif   ทั้ง ชุด ลง 

ให แคบ กวา ของ   Courier   เดิม   เพื่อ ไม ให ปลาย เสน หลัง 

ของ   ถ ,   ภ   เดน เกิน หัว .   แมแต   serif   ที่ ขา หนา ของ ตัว   

ก   ก็ ถูก ลด ขนาด ลง อีก เล็ก นอย จาก ขา หลัง เพื่อ ไม ให มัน ดู 

เดน เปน หัว อักษร .   คง มี แต ตัว   จ   ที่ เติม   serif   ยาว เขา 

กลาง ลำ ตัว เพื่อ ให มัน ทรงตัว ดี ข้ึน . 

   สวน ปาก ตัว   ก   ( และ อักษร คลาย   ก   ทุก ตัว )   ของ   

DB   CoolLetter   ถา ดู ใด ดี ก็ คลาย ตัว   ก   ของ   PSL   

Kittithada   ที่ เปน เอกลักษณ สุด ยอด เฉพาะ ตัว   คือ 

ได จาก การ ตัด เสน ต้ัง สวน บน ของ ตัว   n   ออก   เพียง แต ใน   

DB   CoolLetter   ดึง เสน บน ของ   ก   ข้ึน   แลว ตอ ปลาย 

ดาน ซาย ให ยาว เลย ออก มา เปน กิ่ง เล็ก นอย   ให ลอ กับ ขา   

serif   และ ดู เปน ปาก ตัว   ก   ได เดน ชัด ข้ึน   ( เม่ือ เปน ตัว   

ถ   จะ ได ไม สับสน กับ ตัว   ด   เหมือน ปญหา ที่ เกิด ใน   PSL   

Kittithada )   

   นอกจาก จะ ใช เสน โคง เปน หัว ของ อักษร ที่คลาย   ก   

แลว   ใน อักษร หลาย ตัว ที่ หัว มี ลักษณะ ตี โคง   ( เชน   ข ,   ค ,   

จ ,   ด ,   ผ   เปนตน )   ผม ยัง เลือก จบ หัว ดวย จุด กลม ทึบ เล็ก ๆ    

คลาย   circular   terminal   ของ   Clarendon   ที่ 

เปน ฟอนต แบบ   slab   serif   เชน กัน .   แมวา   Courier   

ตนแบบ จะ ไมมี   circular   terminal   ก็ตาม ,   DB   

CoolLetter   ก็ จำเปน ตอง ปรับ เปล่ียน ไป บาง เพื่อ ให มัน 

อาน งาย ข้ึน นั่นเอง   เชน   ผ   จะ ดู แยกแยะ จาก   พ   ได งาย 

มาก   เปนตน .   ลักษณะ หัว กลม ทึบ นี้ ชวย ให สามารถ สราง 

ตัว   ง   รูป ทรงตัว   V   ได โดย ไม ตอง สับสน กับ ตัว   ข   ที่ มี รูป 

ทรง เปน ตัว   V   เชน กัน . 
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เอกสารอางอิง : 30 Essential Typefaces for a Lifetime; Imin Pao and Joshua Berger, 2006
แบบตัวพิมพเนื้อ : 15-Point DB Pimdeed Fifa, Leading 16 points (แบบตัวพิมพดีดไฟฟา)

   ตัว   ร   ได จาก การ เอา   S   ของ   Courier   มา 

ปรับปรุง สัดสวน แลว ตัด ขีด แนว ต้ัง ที่ อยู ปลาย หาง ดาน ลาง 

ทิ้ง เพื่อ ให ไม ไป สับสน กับ เสน หนา ของ ตัว   ธ .   สวน ตัว   ธ   

เพิ่ม เสน หรือ กิ่ง ที่ ฐาน ดาน ซาย ย่ืน ออก ไป   ( เหมือน ตัว  

 ฝ . ศ . )   เพื่อ ให ดู ตาง จาก ตัว   ร   ย่ิง ข้ึน ไป อีก .   สระ หนา 

อยาง   เ ,   แ   ก็ เชน กัน   ถูก ละ   serif   บน ทิ้ง เพื่อ ไม ให มัน 

เดน เกิน หัว ขาง ลาง .   แต สระ   ไ ,   โ   ยัง คง มี ขีด ดาน บน เล็ก 

นอย เพื่อ เช่ือม โยง กับ ตัว   slab   serif   และ สระ   ใ   ปรับ 

รูป มา จาก เครื่องหมาย คำถาม ของ   Courier . 

   ถา ใคร สังเกต   serif   ที่ ปลาย เสน หลัง บนของ ตัว   

u   ให ดี จะ เห็น วา มี ขีด เขา ลำ ตัว ดาน เดียว   ไม เหมือน ใน   U   

ที่ มี   2   ดาน .   เพื่อ ให   น   ดู แตก ตาง จาก ตัว   u   ผม จึง เปล่ียน 

ขีด เสน หลัง ให หัน ออก ไป ทาง ขวา แทน .   เม่ือ กลับ ดาน   น   

จะ ได   ม   ที่ ลงตัว ดวย   เพราะ ปลาย หาง มี ขีด ดาน เดียว   ไม 

เดน เกิน หัว ของ มัน . 

   สวน ตัว อักษร โรมัน ใน ชุด   DB   CoolLetter   นั้น   

ผม ได นำ   Courier   มา ปรับ เปล่ียนใหม ทั้ง ความ กวาง 

รูป อักษร   ( glyph   width )   และ ความ กวาง ตัว พิมพ   

(character   width )   เพื่อ เปล่ียน ลุค ของ มัน ให ดู   

Cool   ข้ึน .   ดวย ขอ จำกดั ของ เทคโนโลยี เครื่อง พิมพ ดีด 

ยุค โบราณ   ทำให ความ กวาง ตัว พิมพ ทุก ตัว เทา กัน ไป หมด   

( fixed-width   type )   ทำให รูป อักษร บาง ตัว ดู กวาง 

ไป   เชน   I ,   l ,   r ,   t   และ บาง ตัว ดู แคบ ไป   เชน   M ,   m   จึง 

ได ปรับปรุง สัดสวน และ ชองไฟ เสีย ใหม ให เขา กับ ตัว พิมพ 

ไทย ใน   DB   CoolLetter .   แมแต ราย ละ เอียด เล็ก ๆ    

นอย ๆ    เชน   ขีด ส่ีเหล่ียม บน ตัว   i   และ   j   ของ   Courier   

เดิม   ยัง ถูก แทนที่ ดวย เม็ด กลม เพื่อ เช่ือม โยง กับ หัว กลม ทึบ 

ของ ตัว ภาษา ไทย ได ดี ข้ึน . 

   เม่ือ รวม กัน เขา กับ ชองไฟ ที่ โปรง สบาย ตา   ( ไม ให ขา   

serif   มัน เหยียบ กันเอง ! )   แลว   DB   CoolLetter   จึง   

Cool   สมใจ   ( ผม )   ไม วา จะ ใช ใน ขนาด เล็ก ใหญ   ใกล ไกล 

ก็ ไม เกี่ยง .   

ปก “สรางเสริมประสบการณอิงลิช” ของสำนักพิมพ a book 
เอา DB CoolLetter ที่ดูเปนฝรั่งมาประดิษฐประดอยใหสดใส
เหมือน “มาลี” คนเลาเรื่อง

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB CoolLetter X, DB CoolLetter X Italic

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB CoolLetter X Bold, DB CoolLetter X Bold Italic

   คู อักษร ที่ เคย สับสน กัน   เชน   ข - ช   นั้น   ผม จงใจ 

ออกแบบ ให แตก ตาง กัน อยาง ส้ิน เชิง   โดย ตัว   ช   นั้น   อาศัย 

วิธี การ ออกแบบ ตัว   ช   ของ ตัว พิมพ   ฝ . ศ .   โบราณ มา ปด 

ฝุน ใช   คือ เสน หนา จะ ต้ัง ฉาก และ ที่ ฐาน มี กิ่ง ดาน ซาย   

( คลาย   serif )   ขณะ ที่ ตัว   ข   มี เสน หนา หลัง สอบ ทำ มุม ที่ 

ฐาน เปน ตัว   V .   แมแต   ผ - ฝ   และ   พ - ฟ   ก็ จงใจ ให ดู ตาง 

กัน มาก ๆ    โดย ให   ผ ,   พ   พับ เปน หีบ เพลง แบบ ตัว   W   ขณะ 

ที่   ฝ ,   ฟ   มี หาง ต้ัง ฉาก เหยียด ตรง .   หาง ที่ ตอง มี   serif   

เม่ือ จับ ต้ัง ตรง แบบ นี้ จะ ชวย ลด ขอ พิพาท ระหวาง หาง แบบ 

เอน หลัง กับ สระ บน ของ พยัญชนะ ตัว ที่ พิมพ ถัด ไป   ( ใน กรณี 

ที่ ชองไฟ ถูก บีบ จาก การ จัด คอลัมน เสมอ หนา หลัง   ฯลฯ ) . 


