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DB KingKaan เป� นฟอนท�ตัวเนื้อไทย
ของอาจารย� มานพ ศรีสมพร ที่ออกแบบให�เข�ากันได�ดี
กับอักษรโรมันแบบ slab serif.

  อ . มานพ   ศรี สม พร   มีชื่อ เสียง อย�าง มาก ใน ฐานะ
 ผู� บุก เบิก ตัว พาด หัว ไทย เชิง อุตสาหกรรม   แต� หลาย คน 
คง ไม�รู� ว�า ท�าน มี ส�วน ร�วม ใน การ อนุรักษ� ตัว เนื้อ ยุค ตัว เรียง 
พิมพ� ตะกั่ว หลาย ตัว ให� กลับ มา เป� น ตัว คอม พิว   ( เรียก ตาม 
เครื่อง ออก เอาท� พุท ที่ ชื่อ   Compugraphic )   ให� คน ไทย 
ได� ใช� .   รวม ถึง ตัว คอม พิว   ‘ อู�ทอง ’   ซ่ึง เป� น ผล งาน ออกแบบ 
ชิ้น ใหม� ของ อาจารย� เอง . 
   ไม� เพียง แค� นั้น   ใน ช�วง ที่ เทคโนโลยี   prepress   
เปลี่ยน จาก ฟอนท� แบบ   photo - typesetting   หรือ 
ตัว คอม พิว ที่ เรียง พิมพ� ด�วย แสง   มา เป� น ฟอน ท� แบบ   
PostScript   ที่ ใช� กับ คอมพิวเตอร� ยุค แรกๆ   อ . มานพ  
 ก ็ยัง เป� น กระบี่ มือ หนึ่ง ที่ อนุรักษ� ตัว พิมพ� ใน เทคโนโลยี เก�า 
ให� ฟ��น ชีพ กลับ มา ใช� งาน ต�อ ได� อีก   ( ฟอน ท� ตระกูล   EAC   
เช�น   EAC   TomLight ) .   จาก ประสบการณ� ที่ อยู� เบื้อง หลัง 
ตัว เนื้อ มากมาย ใน ช�วง เปลี่ยน ผ�าน เทคโนโลยี ทั้ง   2   ครั้ง
 ดัง กล�าว   จึง ไม� น�า แปลก ใจ อะไร ที่   อ . มานพ   จะ กลับ มา 
ทำตัว เนื้อ ไทย ได� ดี อย�าง    “กิ่ง กาญจน� ”   ที่ ผม กำลัง จะ
 กล�าว ถึง ต�อ ไป . 

ดีบี กิ่งกาญจน�
อีกกิ่งก�าน ของต�นมานพ

Designed as Thai body type by Manop 
Srisomporn, the letters of DB KingKaan 
combine typographic treatments often 
found in Western and traditional Thai 
styles. There is a hint of slab serifs on 
the basal horizontals and gentle curves 
at the end of verticals, which derive from 
traditional Thai calligraphic strokes. 
 
The characters appear denser than their 
Latin counterparts, however, being made 
so by the greater degree of interior detail. 
The even-width strokes make it good as 
a body font in Thai when cast in light 
weight to render a looser colour which, 
for continuous reading, would be easier 
on the eye than a type mass of thick and 
thin strokes. 
 
The “king” portion of its name derives 
from Thai typography jargon for the serif-
like extension. And “kaan” means gold, 
or things precious. Together, the syllables 
reflect the Thai penchant for names with 
elegance both in meaning and sound. 

   DB   KingKaan   เดิม เป� น   1   ใน   7   แบบ ตัว พิมพ� ที่  
 อ . มานพ   ออกแบบ ทิ้ง ทวน ไว� เป� น   PostScript   และ เป� น
 ตัว เนื้อ เพียง แบบ เดียว   นอก นั้น เป� น ตัว ดิสเพลย� .   ครั้ง แรก 
ที่ เห็น ฟอน ท� นี้ ใน ขนาด ตัว พิมพ� โตๆ   เท�า กับ ฟอน ท� ดิสเพลย� 
อื่น อีก   6   แบบ นั้น   ผม รู�สึก เฉยๆ   มอง ไม� ออก ว�า ฟอน ท� ไทย 
ที่ เต็ม ไป ด�วย เส�น กิ่ง งอก ที่ ฐาน   แถม ปลาย เส�น ตั้ง ยัง บิด 
โค�ง งอ เยี่ยง นี้ จะ เป� น ตัว เนื้อที่ ดี ได� ยัง ไง   แต� พอ ลอง พิมพ� 
ที่ ตัวขนาด    14   พอยท�   เป� น เนื้อ ความ ดู   ผม ต�อง เปลี่ยน 
ความ คิด !   ยิ่ง พอ ลอง ได� อ�าน ไป ซัก พัก   ผม รู�สึก ได� เลย ว�า 
นี่ คือ ตัว เนื้อที่ ดี อย�าง ไม� ต�อง สงสัย .   เหตุผล ที่ ฟ� น ธง เช�น นั้น 
เพราะ ผม แทบ ไม�รู� สึก ถึง จริต ที่   อ . มานพ   ใส� ไว� .   ที่ ขนาด 
พอยท� เล็กๆ   มัน ยัง ดู เป� นก ลาง มาก .   เมื่อ อ�าน ไป นาน ๆ    
เรา แทบ ไม�รู� สึก เลย ว�า กำลัง อ�าน บทความ ที่ พิมพ� ด�วย 
ฟอน ท� อะไร   หน�าตา เป� น อย�างไร   ใจ มัน จดจ�อ อยู� แต� เนื้อหา 
เท�านั้น .   นี่ คือ คุณสมบัติ สำคัญ ของ ตัว เนื้อที่ ดี นั่นเอง . 

   ลักษณะ ทั่วๆ   ไป ของ   DB   KingKaan   คือ เป� น ฟอน ท� 
ตัว เนื้อ หัว กลม ที่ มี เส�น แบบ สม่ำเสมอ   ต�นแบบ ถูก ทำ 
เป� น   PostScript   ไว� ถึง   3   น้ำ หนัก   คือ   ตัว บาง   ( ที่ ผม 
ใช� ทดสอบ อ�าน เป� น ตัว เนื้อ ความ )   ตัวกลาง   และ ตัว หนา   
พร�อม ชุด อักษร โรมัน แบบ   slab   serif   ที่ อาจารย� ทำ ข้ึน มา 
เอง .   เมื่อ   DB   ได� รับ ไม� ต�อ จาก ท�าน มา ทำ เป� น   OpenType   
นั้น   เกือบ ไม� เหลือ อะไร ให� ต�อง ทำ แล�ว   นอกจาก การ ขยาย 
พื้นที่ ว�าง ภายใน ให� รูป อักษร บาง ตัว ดู โปร�ง ข้ึน เท�านั้น .   
ลักษณะ พิเศษ ที่ บ�ง บอก ความ เป� น   ‘ กิ่ง กาญจน� ’   พอ สรุป ได�   
3   ประการ   ดังนี้ 
   ประการ แรก   กิ่ง กาญจน� มี เส�น กิ่ง ที่ ฐาน อักษร   ทั้ง พวก 
ฐาน แคบ   เช�น   ข ,   ช   และ พวก ฐาน กว�าง   เช�น   บ ,   ป ,   ธ   รวม 
ถึง พวก   น ,   ฉ ,   ณ   ซ่ึง ปรกติ ใน ตัว พิมพ� มาตร ฐาน อื่น ๆ    ไม�มี 
กิ่ง   ก็ ยัง มี กิ่ง ใน ฟอน ท� นี้ .   และ แม�แต�   พ   ( ฟ ,   ฬ )   และ   ห   ซ่ึง 
ฝ�น เกิน ไป ที่ จะ ใส� เส�น กิ่ง   ก็ ยัง ทิ้ง โค�ง เลย แนว เส�น หน�า 
เล็ก น�อย ล�อ กับ ปลาย เส�น กิ่ง ของ อักษร ตัว อื่น ๆ    ที่ ยื่น
 ออก ไป เหมือน ปลาย เท�า ที่ เลย ลำ ตวั ออก ไป . 
   ประการ ที่ สอง   เส�น หลัง ของ ตัว อักษร ทุก ตัว ที่ เขียน 
จาก เส�น ฐาน ตั้ง ฉาก ข้ึน ไป จะ มี การ บิด ปลาย โค�ง ไป ด�าน หลัง 
เล็ก น�อย   เช�น ตัว ที่ ใช� งา นบ�อยๆ   คือ   น ,   บ ,   ม ,   ย   รวม ทั้ง สระ 
เอ ,   แอ   ด�วย . 
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แบบตัวเนื้อที่ใช�ในบทความนี้ : 14-Point DB Kingkaan, Leading 15 points.

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ  นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ  นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ  นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  0123456789
DB KingKaan Regular, Medium, Bold

   ประการ สุดท�าย   เส�น โค�ง บน ทุก เส�น   เช�น ตัว   จ ,   ร ,   
ว ,   อ   จะ ถูก ตัด ปลาย เส�น ใน แนว เฉียง เช�น เดียว กับ ปลาย 
หาง ที่ เส�น ตั้ง ของกลุ�ม ข,บ,ย ฯลฯ  ทำให� ดู อ�อน หวาน
 แบบ ไทยๆ . 
   ส�วน เคล็ด ลับ ที่ ทำให�   ‘ กิ่ง กาญจน� ’   อ�าน สบาย   
ประการ ที่ หนึ่ง คือ   อ . มานพ   ซ�อน จริต ไว� แต� พอ งาม   เวลา 
ใช� จึง ดู ไม� จัด จ�าน เกิน ไป อย�าง ฟอนท� ตัว เนื้อ ไทย ส�วน ใหญ� 
ที่ ได� จาก การ ประกวด .  ประการ ที่   2   คือ ช�องไฟ ที่ อาจารย� 
ทำ ไว� โปร�ง สบาย ทั้ง แนว นอน   ( ระหว�าง ตัว พยัญชนะ ที่ ตั้ง บน 
เส�น ฐาน )   และ แนว ตั้ง   ( ระหว�าง สระ บน ,   วรรณยุกต� กับ ตัว 
พยัญชนะ ) .
   ถ�า สังเกต ราย ละเอียด ของ เส�น กิ่ง ที่   อ . มานพ   ทำ ไว� 
ใน ชุด อักษร ไทย ของ กิ่ง กาญจน�   จะ มี ส�วน โค�ง เชื่อม กับ 
เส�น หน�า   ไม� ได� ชน ฉาก กัน ทื่อ ๆ    แบบ ตัว   slab   serif  
 ใน ชุด อักษร โรมัน   จึง แฝง ความ อ�อน ช�อย อย�าง ไทย ไว� .  
 ถ�า ลอง พิจารณา ตัว   ข   ( ช )   และ   ล   ( ส )   ที่ ได� อิทธิพล มา จาก 
ชุด อักษร ลอก    ‘กริน 2 ’  ของ สยาม วา ลา ใน อดีต   ก็ ดู เป� น 
ไท ยมากๆ   เพียง แต�   ข ,   ล   ของ กิ่ง กาญจน� ได� ลบ จริต แหลม   
ส�วน เส�น หัก กลับ ของ หัว   ข   และ ส�วน หัก ของ เส�น กลาง ตัว   ล   
ออก ให� ดู โค�ง มน เล็ก น�อย   ขณะ ฟอน ท�   DB   Surawong  
 ยัง คง จริต แหลม ที่   ข ,   ล   ตาม ต�นแบบ กริน  2 อยู� . 

   สำหรับ ผม แล�ว   คิด ไม� ถึง เลย ว�า   slab   serif   แบบ 
ฝรั่ง   กับ จริต พริ้ว ไหว แบบ ไทยๆ   จะ มา รวม กัน ใน ฟอน ท� ตัว 
เนื้อ ไทย ได�   แต� สำหรับ   ‘ มานพ   ศรี สม พร ’   แล�ว   ไม� เพียง แค� 
จินตนาการ ไป ได� ถึง   แต� ลงมือ ทำให� พวก เรา ได� เห็น แล�ว ว�า 
มัน เข�า กัน ได� กับ อักษร โรมัน แบบ   slab   serif   อย�าง เนียน 
ที เดียว . 
 
  DB   KingKaan   เป� น เพียง ชื่อ เดียว ใน บร รดา 
ฟอน ท� ลิขสิทธิ์ ร�วม   อ . มานพ - DB   ที่ ผม ไม� ได� ตั้ง ชื่อ ข้ึน ต�น ว�า   
DB   Manop …       เพราะ คำ ว�า   ‘ มานพ ’   แปล ว�า   ‘ ชาย หนุ�ม ’  
 ซ่ึง ไม� เหมาะ กับ ความ หวาน ที่ ซ�อน อยู� .   จะ ชื่อ  ‘กิ่ง ทอง’  
ก็ ฟ� ง ดู แข็ง ไป   จึง มา ลงเอย ที่   ‘ กิ่ง กาญจน� ’   หวาน กว�า .  
 กิ่ง  หมาย ถึง แบบ ตัว พิมพ� ที่ มี เส�น กิ่ง มาก ที่สุด เป� น ลักษณะ 
เด�น   และ กาญจน� แปล ว�า ทอง   หมาย ถึง มี คุณค�า ประดุจ ทอง   
ซ่ึง คง ไม� เป� นการ เกิน เลย ไป สำหรับ ผล งาน ระดับ อาจารย� 
ที่ ค�อน ชีวิต อยู� กับ งาน ประดิษฐ� ตัว อักษร . 

   ถ�า เปรียบ   อ . มานพ   เป� นต�น ไม� ใหญ�   กิ่ง กาญจน�  
 คือ อีก หน่ึง กิ่ง ก�าน ที่ เติม เต็ม ต�น มานพ ให� สมบูรณ� . 
  

 DB Surawong DB KingKaan

 ขล ขล

แบบอักษรลอก ‘กริน 2’ 
จาก ‘แบบอักษรไทย McCanorma’ 


