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ดีบี ไสกรอก
ทำคืบ ไดศอก

DB SaiKrok คือฟอนตตัวพาดหัวของไทยท่ีเทียบเคียงไดกับฟอนต VAG Rounded
กลาวคือเสนมีน้ำหนักสม่ำเสมอกันและหัวทายมนคลายไสกรอก.

  VAG   Rounded   เปน ผล งาน ของ กลุม นัก ออกแบบ ที่ 

รวม กัน พัฒนา สำหรับ   Volkswagen   AG   ใน ป   ค . ศ . 1979   

และ ได รับ การ ปรับปรุง เปน   PostScript   ใน อีก   10   ป ตอ มา 

โดย   Adobe .   ดวย รูป ทรง ที่ เรียบ งาย ของ   VAG   Rounded   

ทำให สามารถ ใช เปน   text   ได สบาย   ให ผลลัพธ ไม ตาง จาก   

Helvetica   เทาใด นัก .   แต เมื่อ ใช ใน ขนาด ใหญ เปน   display   

ปลาย ที่ มน ของ มัน จะ แสดง ความ เปน กันเอง   ดู ผอน คลาย กวา   

Helvetica   อยาง เหลือ เชื่อ .   น่ี คือ สอง คุณสมบัติ พิเศษ ของ มัน 

ที่ รวม อยู ใน ราง เดียว   และ นา จะ เปน เพราะ เหตุ น้ี ที่ ทำให   VAG   

Rounded   ยัง คง เปน ฟอนต   sans   serif   แบบ ปลาย มน ที่ ได รับ 

ความ นิยม สูงสุด จนถึง ยุค   Opentype   ใน ทุก วัน น้ี . 

  

  การ ทำ อะไร กอน คน อื่น เปน เรื่อง ดี   แต ที่ สำคัญ กวา 

 คือ ผล งาน ตอง ออก มา ดี ดวย จึง ได รับ การ ยอมรับ .   พี่ นอง 

 ตระ กูล ไรท   ไมใช คน แรก ที่ สราง เครื่อง บิน ได   เพียง แต สราง 

 ได ดี ที่สุด จน เห็น จุด เปลี่ยน ที่ นา พึง พอใจ ได ใน การ บิน .   

 VAG   Rounded   ก็ คง ไมใช แบบ ตัว พมิพ เสน มน   ( Rounded )   

 ชุด แรก ของ โลก ตะวัน ตก   เพียง แต วา มัน ลงตัว มาก จน ซึม 

 เขาไป อยู ใน ใจ นัก ออกแบบ โดย งาย .   น่ัน นา จะ เปน เพราะ 

 มัน ถูก ออกแบบ ขึ้น มา เพื่อ ให เปน ตัว มนๆ   โดย เฉพาะ   เพราะ 

 ไม เคย เห็น มี   VAG   มี แต   VAG   Rounded !   ถึง จะ มี ฟอนต   

VAG   มา กอน   ( แลว คอย มา ทำให เปน   Rounded )   ก็ คง 

 จินตนาการ   VAG   เมื่อ ใช เปน   display   ได วา นา จะ ดู งั้น ๆ   

 ไมมี อะไร เปน พิเศษ   แค ประมาณ วา มัน อยู ระหวาง   

 Helvetica   กับ   Futura   เทาน้ัน เอง . 

   การ สราง ฟอนต รูป ทรง คลาย เสน ไส กรอก ใน ภาค 

 ภาษา ไทย ให เทียบ เคียง ได กับ   VAG   Rounded   น้ัน ไมใช 

 เรื่อง งาย เสียที เดียว .   ถา เอา แค รูป ทรง อาจ จะ งาย   ความ ยาก 

 มัน อยู ที่ วา   ถา รูป ทรง ย่ิง เรียบ งาย ตัด ทอน จาก ตัว มาตรฐาน 

 ไทย เทา ไหร ก็ ย่ิง ทำให มัน ใช อาน ใน ขนาด ตัว เล็ก ๆ    ได ยาก ขึ้น 

 เทาน้ัน .   ผม เลือก ใช หลัก กา รอะ ลุ มอ ลวย ระหวาง รูป อักษร 

 ที่ พึง พอใจ   ( ดู ใน ขนาด โต )   และ ประโยชน ใชสอย   ( อาน งาย 

 ใน ขนาด เล็ก ) .   โดย ความ เห็น สวน ตัว ของ ผม แลว   DB   SaiKrok   

 ที่ ตอง ละ หัว ให ดู เรียบ งาย คลาย   VAG   Rounded   น้ัน ไม นา จะ 

 อาน เปน   text   ยาว ๆ    ใน ขนาด ตัว พิมพ เล็ก ๆ    ได ดี เทา แบบ ตัว 

 พิมพ ไทย มาตรฐาน หัว กลม ที่ คน ไทย สวน ใหญ คุน เคย   แม จะ 

พยายาม ขจัด คู สับสน จน ไม เหลือ เลย ก็ตาม . 

   เริ่ม จาก ตัว   ก   ผม เอา หลัก การ ที่ เคย ใชได ผล มา แลว จาก   

DB   Erawan   คือ ให ตัว   ก   ซึ่ง มี ความถี่ ใน การ ใช งาน สูง ( กวา 

เพื่อน รวมก วน อักษร คลาย ของ มัน   คือ   ถ ,   ภ ,   ฌ ,   ณ ,    ฯลฯ)   

เปน รูป ตัว   U   พลิก กลับ หัว   ซึ่ง ชวย ให มัน ดู เรียบ งาย แบบ   VAG   

Rounded   ( เพราะ ไมมี รอย หยัก ปาก )   แต ตัว อื่น ๆ    ที่ เปน อักษร 

คลาย   ก   ให มี เสน บน ขวา สุด ทำ มุมฉาก กับ เสน หนา ให ดู เปน 

ปากไก .   วิธี น้ี ทำให ตัว   ถ   ดู ไม สับสน เปน ตัว   ด   ได งาย . 

 ขณะ เดียวกัน   ตัว   ด   ก็ ใช เสน หนา โคง ทั้ง เสน แบบ   ด   ของ   DB   

Erawan   ทำให ขจัด ปญหา คู สับสน ระหวาง  ถ กับ  ด  ได โดย 

สิ้น เชิง .   ตาง จาก ฟอนต ไทย เสมือน   VAG   Rounded   ตัว อื่น ที่   

ด   มี เสน หนา ตรง   แถม มี หัว มน สั้น จู จน ดู สับสน เปน   ถ   พอ เอา 

มา พิมพ คำ วา   ‘ ดอน ’   แทๆ   ก็ จะ อาน ผิด เปน   ‘ ถอน ’   เอา ได ! 

   ระหวาง อักษร   ง   กับ   จ   ถา เปน ตัว เนื้อ มาตรฐาน หัว กลม 

ทั่วไป แลว   ดู ยัง ไง ก็ ไมมี วัน สับสน กัน .   แต เปน เรื่อง เหลือ เชื่อ ที่ มี 

ฟอนต ไทย สไตล   VAG   Rounded   มาก กวา   1   ฟอนต   กลับ มี 

ตัว   ง   ที่ ดู คลาย ตวั   จ   มาก !   น่ัน เปน เพราะ ประการ แรก   หัว   ง 

 ยาว งุม ไป ขาง หนา มาก เกิน ไป จน เกือบ จะ เปน เสน บน ของ    จ . 

และประการท่ีสอง หางทะแยงของมันสั้นเกินไปจนดูคลาย

จะเปนสวนหัวของ จ.   ใน   DB   SaiKrok   น้ัน   ผม เลือก ให   ง   

เปน แบบ ตัว   J   ของ   VAG   Rounded   แลว พลิก กลับ หัว มา ทำ 

สระ อา .   สวน ตัว   จ   น้ัน คลาย ๆ    สระ อา   เพียง แต เสน บน มี รัศมี 

ความ โคง กวาง กวา ของ สระ อา   แลว เติม ขีด เสน ตรง แนวนอน   

กลาง ตัว ทำ เปน หัว   จ  ขณะ ที่ หัว  ง   ขีด ขาง บน .  ผลลัพธ ที่ ได 

ดู ยัง ไง ก็ ไมมี วัน สับสน กัน .   เมื่อ พิมพ คำ วา   แอบ งีบ ,   โดน งับ  

ดวย   DB   SaiKrok   จึง ไมมี วัน อาน สับสน เปน   แอบ จีบ ,   โดน จับ    

เปนตน ! 

   ตัว   ต   มี เสน หนา โคง งุม เขา เปน หัว เหมือน กับ ตัว   ด   เมื่อ 

เอา   ต   พลิก กลับ หัว ขึ้น มา   ก็ จะ ได ตัว   ผ   ที่ ดู แตก ตาง จาก   พ   

ซึ่ง ประกอบ ขึ้นจากเสน ตรง แนว ด่ิง   3   เสน. 

DB SaiKrok is the Thai equivalent of the 

Latin font VAG Rounded. 

The original VAG Rounded is noted for 

its stroke terminals which are rounded 

in a semi-circle. This sans serif face has 

remained popular since its introduction in 

1979 up to the present. 

While VAG Rounded reads as well in 

large-size body blocks as in bold 

headlines, its Thai counterpart, DB SaiKrok, 

is best reserved for display purposes; for 

without the characteristic terminal loops 

that discern Thai letters, the font is not as 

readable if cast as body text.

‘SaiKrok’, which means ‘Sausage’,  

denotes the similarity of the rounded-end 

strokes to the familiar food item. 

‘เรื่องเลาหนาเตาถาน’ 
โดย สิริยากร พุกกะเวส
ใช DB SaiKrok เปนชื่อสูตรอาหารนากิน
ของคุณยาตลอดเลม
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เอกสารอางอิง : 30 Essential Typefaces for a Lifetime; Imin Pao and Joshua Berger, 2006
แบบตัวพิมพเน้ือ : 16-Point DB FongNam Pro Medium, Leading 15 points

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB SaiKrok X Light, DB SaiKrok X Light Italic

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB SaiKrok X, DB SaiKrok X Italic

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB SaiKrok X Bold, DB SaiKrok X Bold Italic

   สำหรับ ตัวไม โท น้ัน ถา ออกแบบ ไม พิถี พิ ถัน พอ  จะ ดู 

สับสน กับ ตัวไม หัน อากาศ ได งาย .   ใน   DB   SaiKrok   ไมโท เนน 

เสน หาง โคง ขึ้น ชัดเจน   ขณะ ที่ ไม หัน อากาศ หาง อยู ใน แนว ระดับ 

จึง ไมมี โอกาส อาน สับสน กัน .   ผม เคย สังเกต เห็น ปาย ไมโคร บัส 

ที่ ติดตาม ปาย รถเมล ใช ฟอนต   DB   Helvethaica   ซึ่ง ออกแบบ 

ไมโท หาง โคง ขึ้น เหมือน ของ   DB   SaiKrok   ดีๆ   อยู แลว แทๆ   

กลับ พิมพ พาด หัว คำ แรก พลาด จาก   ‘ เสน ทาง ’   เปน   ‘ เสัน ทาง ’   

จน ได !     ถา ไม สังเกต อาน ผานๆ   ใจ มัน พา ให ออก เสียง เปน   

‘ เสน ’   ได .   น่ัน เปน เพราะ วา ฟอนต ที่ ปรับปรุง มา จาก   

Helvetica   สวน ใหญ ลวน มี ไมโท ที่ ดู คลาย ไม หัน อากาศ น่ันเอง !   

ใน ทำนอง เดียวกัน   ฟอนต ไทย ปลาย มน แบบ   VAG   Rounded   

ที่ มี ไมโท หาง เหยียด ตรง ใน แนว ระดับ เหมือน ไม หัน อากาศ แถม 

หัวไม โท ยัง มน สั้น จู   ( ย่ิง ชวน ให ดู เปน ไม หัน อากาศ เขาไป ใหญ )   

เมื่อ พิมพ คำ วา   ‘ เสน หมี่ ’   ผิด เปน   ‘ เสัน หมี่ ’   ก็ อาจ หลุด สายตา 

ออก ไป ได งายๆ .   และ ใน ทาง กลับ กัน   คน ช่ือ   ‘ ซัน ’   ก็ อาจ พิมพ 

ผิด เปน   ‘ ซน ’   หมด หลอ ไป เลย ! 

  ถา ลอง สังเกต ราย ละ เอียด เล็ก ๆ    นอย ๆ    ของ   DB   

SaiKrok   เชน   สระ อะ หรือ สระ ไอ ดู จะ พบ วา มัน เกิด มา เพื่อ เปน 

ตัว มน เหมือน กับ ที่   VAG   Rounded   เปน จริง ๆ  . 

 การ ทำให ฟอนต อาน งาย โดย เฉพาะ เมื่อ ใช ใน ขนาด 

เล็ก น้ัน   สิ่ง สำคัญ นอก เหนือ ไป จาก การ แก ปญหา คู สับสน ก็ คือ   

ระยะ หาง ระหวาง ตัว อักษร ที่ เพียง พอ   แมแต ระยะ หาง ระหวาง 

สระ บน กับ ตัว พยัญชนะ ก็ตาม . สระบนของ DB SaiKrok น้ันมี

ระยะคอนขางหางจากตัวพยัญชนะ  แมวา หาง พวก   ช ,   ศ ,   ส,   

ฮ   ในชุดของมันจะ ตั้ง ตรง ขึ้น ไป ก็ ไมรู สึก อึดอัด กับ สระ บน แต 

อยางไร . 

     แมวา ผม จะ ไม ได หมาย มั่น ให มัน เปน ตัว เนื้อที่ ดี เทากับ 

ให มัน เปน ตัว พาด หัว ที่ ดี ก็ตาม   กลับ พบ วา มี คนใช   DB   SaiKrok   

ขนาด เล็ก ๆ    เป น ประโยค เนน ปนกับ ตัว เนื้อ ให เห็น บอย ๆ  .   มีพ็ 

อก เก็ ตบุ คอ ยู เลม หนึ่ง   กลา หาญ มาก ที่ ใช   DB   SaiKrok   เปน ตัว 

เนื้อ สลับ กับ ตัว เนื้อ หัว กลม มาตรฐาน แบบ ครึ่ง ตอ ครึ่ง   ทั้ง เลม ! 

  ตอง ลอง ซื้อ หนังสือ   ‘ เตา   แบบ หมี พูห ’   มา อาน พิสูจน ดู ถึง จะ

 รู วา   ความ เคยชิน ที่ วา ตัว เนื้อ ไทย ตอง มี หัว กลม น้ัน ถูก  

 DB   SaiKrok   ทาทาย ได ถึง เพียง ไหน . 

   ผม ไมใช คน   ‘ ได คืบ   เอา ศอก ’   นะ ครับ .   ก็ บอก แลว ไง

 วา ฟอนต   DB   SaiKrok   ตั้งใจ ทำ แค คืบ   ( ตัว พาด หัว )   นัก 

ออกแบบ เอา ไป ใชได ถึง ศอก   ( ตัว เนื้อ )   หรือ เปลา   คน อาน 

และกาลเวลาจะ เปนผู ตัดสิน .

‘เตา แบบหมีพูห’ ของสำนักพิมพมติชน
ทาทายความคิดที่วาตัวเนื้อที่ดีตองเปนอักษรหัวกลม ดวยการใช 
DB SaiKrok ขนาดเล็ก (สีฟา) เปนตัวเนื้อปะปนไปกับ
ตัวพิมพมาตรฐานหัวกลม ดวยปริมาณคร่ึงตอครึ่ง!


