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  งานออกแบบทุกยุคในโลก ลวนพัฒนาคลี่คลายไปตาม
เทคโนโลยีรวมสมัยของมันเสมอ. ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยี
ใหมๆ เกิดขึ้น ยอมเกิดโจทยใหมๆ ท่ีทาทายความจำกัด
ของเทคโนโลยีเดิม. 
    ราวป พ.ศ. 2500 เม่ือเทคโนโลยีการเรียงพิมพแบบ
โมโนไทพจากอังกฤษเขามาสูเมืองไทยน้ัน ไดปรากฏแบบ
ตัวพิมพใหมแบบเสนสม่ำเสมอข้ึน 2 ตัว คือ โมโนไทพบาง 
และ โมโนไทพกลาง ผลงานของคุณ พีระ ต. สุวรรณ. 
ปญหาของตัวเรียงพิมพตะกั่วเดิมคือเสียพ้ืนที่สำหรับ
เครื่องบน (สระบน วรรณยุกต การันต) มากเกินไป คุณพีระ
แกโดยใสใจกับรายละเอียดชุดสระ อิ อี อึ อื จากท่ีปลาย
ดานหนายกสูงแบบตัวพื้นเดิมๆ มาเปนลดต่ำเสมอปลาย
ลางดานหลัง และเก็บหางเฉียงของพยัญชนะทุกตัวโดย
เฉพาะอยางยิ่งหางของ ส ไมใหสูงเกินเหมือนตัวพื้น
ยุคแรกเริ่ม ชวยใหสามารถลดพื้นที่ระยะบรรทัดลงได
เล็กนอย. แลวการแกปญหาหางตัว ส ของตัวโมโนไทพใหม
ไดไอเดียมาจากไหน?
 เพ่ือหาคำตอบ ผมลองยอนกลับไปดูตัว ส เทาท่ีเคย
ปรากฏเปนตัวพิมพมากอนหนานี้  พบวามี ส อยู 2 แบบ
ท่ีมีการเก็บหางมาแลว. แบบแรกเปน ส ของตัวพิมพ ฝ.ศ. 
ใชวิธีตอหางจากเสนกลางภายในลำตัว เฉียงออกไปดานขาง 
เพ่ือหลบสระบน แตมักพบปญหาหมึกทวมพ้ืนที่เล็กๆ ท่ี
เกิดจากโคนหางปดซอกระหวางเสนหลังกับเสนกลาง. สวน
อีกแบบเปน ส ท่ีพบในกลุมตัวโปง (ช่ือเรียกตัวพาดหัว

ดีบี ไทยเท็กซ
(ผูไมตองการมีตัวตน)

DB ThaiText เปนฟอนทตัวพื้นตนยุค PostScript 
ของไทยท่ีพัฒนามาจากแบบตัวพิมพโมโนไทพกลาง

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
EAC Chiangsan (ตนแบบของ UPC Vanila, TF Chiangsan) แตกตางจากโมโนไทพบางพอสมควร (เชนตัว ค และ ส เปล่ียนไป)

จฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
EAC Pimai (ตนแบบของ UPC Browallia,TF Pimai) ใกลเคียงโมโนไทพกลางมากกวา (ยังคงรักษาตัว ค และ ส ดั้งเดิมไว)

สมัยกอน) ท่ีนายแซ ผูออกแบบใชวิธีลากหางจากกลาง
ลำตัวเฉียงไปดานหลังเชนกัน ท้ังโปงแซ, โปงบาง, โปงรอง 
(อนุรักษเปน Opentype แลว ช่ือ DB Zair, DB BangRak, 
DB PongRong ตามลำดับ) แตเสนกลางตัว ส ของนายแซ
ทุกตัว แทนท่ีจะโคงตามเสนบน (เหมือน ฝ.ศ.) กลับหักเท
จากเสนหนา (ซ่ึงเปนเสนดิ่งเหมือน ฝ.ศ.) ลงไปชนเสนหลัง. 
วิธีการของนายแซทำใหสังเกตเห็นโคนหางที่อยูภายในลำตัว 
ส ไดงายข้ึนไมสับสนเปนตัว ล อีกทั้งชวยขยายพ้ืนที่มุมอับ
ใหกวางขึ้น (ไดมากกวา ฝ.ศ.) คุณพีระคงเห็นขอดีของ ส 
แบบนายแซ จึงนำมาดัดแปลงใชกับตัวโมโนไทพกลาง
ทำใหอานงายแถมหมึกไมทวมเปนจ้ำอีกตอไป. 
 เม่ือพิจารณาตัว ส (ตัวหางสั้น) ของตัวเรียงพิมพตะกั่ว
โปงบาง กับ ส ของชุดโมโนไทพใหมเปรียบเทียบกันดู 
พบวาเสนที่สรางขึ้นมามีความใกลเคียงกันมาก ทำใหเช่ือ
ไดวา ส ของโมโนไทพกลางนาจะไดแบบอยางมาจาก ส 
ของโปงบางนี่เอง. 

   นอกจากจะแกปญหาการกินที่ของเครื่องบนของ
ตัวเรียงพิมพตะกั่วแลว ความนาสนใจของตัวพิมพคูนี้คือ
เปนตัวพิมพแบบเสนสม่ำเสมอชุดแรกของไทยท่ีนำหลักการ
ท่ีดีของแบบตัวเรียงตะก่ัว ฝ.ศ. มาใช ไมวาจะเปนการแก
ปญหาคูสับสนระหวาง ค-ด หรือการแกปญหาหมึกทวม
เปนจ้ำท่ีฐานตัว จ ก็ตาม. หัวตัว ค ของมันจงใจใหหางจาก
เสนหลังมากท่ีสุดดวยการโยกเสนคอ (จากเดิมท่ีนิยมเขียน
เฉียงลงมาบรรจบเสนหนา) ใหอยูในแนวดิ่งแบบเดียวกับ
ท่ีพบครั้งแรกใน ฝ.ศ. ทำใหแยกแยะออกจากตัว ด ไดงาย. 
สวนตัว จ นั้นแทนที่จะใหคอของมันทำมุมรูปตัว V กับ
เสนหลังอยางท่ีนิยมเขียนกัน กลับเปล่ียนเปนตัว U (เสนคอ
ดิ่งขนานเสนหลัง) แบบ ฝ.ศ. แทน.  
 ตัวอักษรท่ีถือวาเกิดใหมในโมโนไทพโฉมใหมนั้นลวนมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ นอยๆ ท่ีนาตั้งขอสังเกตเปน
พิเศษคือตัว ง. มุมท่ีฐานของมันแทนที่จะแหลมเหมือน
ตัวพื้นในอดีตท้ังหมด (ไมวาจะตัวบรัดเลย, ธงสยาม, ฝ.ศ.) 
กลับลบมุมเล็กนอยดวยการใสเสนโคงเขาไป. รูปอักษร ง 
แบบใหมนี้นอกจากจะชวยลดปญหาจุดเขมท่ีฐานไดดี 
(เหมือน จ ของ ฝ.ศ. ตนแบบ) แลว ผมคิดวายังชวย
ใหน้ำหนักตัวอักษรไมเทไปขางหนาเหมือนแบบเดิม
(ท่ีมีท้ังหัวและหางย่ืนออกไปจากแนวเสนดิ่ง ) เนื่องจากจุด
สัมผัสเสนฐานไดเคลื่อนตัวออกจากเสนดิ่งไปอยูประมาณ
จุดศูนยถวงของตัวอักษรนั่นเอง. ผมใชหลักฟสิกสตรวจสอบ
สมดุลของตัวอักษรอยูเสมอและคิดวาเสนกิ่งที่ฐานของตัว 
ช ในตัวโมโนไทพใหมท่ีรับมาจากตัว ฝ.ศ.นั้น มีสวนชวยให
อักษรทรงตัวไดดีข้ึน. 
 

เส�นสร�าง โปงบาง
เสนสราง โมโนไทพกลาง

คด จง ช ฝรั่งเศส

คด จง ช พิมาย

คด จง ช ไทเท็กซ

 Two new typefaces were designed by Mr Bira Tor 
Suwan for use with the Monotype composing system that 
was introduced to Thailand circa 1957. Named Monotype 
Light and Medium, they made up even-stroke Thai text fonts 
but with their letterforms fashioned along the same principles 
as those of the For Sor thick and thin metal type (an old face 
first cast in France.) Major improvements in glyph design, 
such as clear differentiation between confusing pairs (such 
as ค and ด), and elimination of the ink trap at the base of 
จ, were crafted into the fonts.
 With good legibility and clean, neutral looks, the fonts 
were recast as metal type at several sizes. And thereafter, 
both were adopted for photo-typesetting and renamed as 
ChiangSaen and Pimai.
 Then came the era of desk-top publishing; Pimai, the 
medium weight of the two, was made into PostScript type 
by DB and named DB ThaiText. The makeover came with 
some fine-tuning: outlines of some letters, such as ง, จ, 
ผ, พ and ม, were redrawn to improve font harmony; bold 
and associated italics were added to make up a total of four 
styles. The result became one of the most widely used faces 
at the time.
 ThaiText, as well as its light version, was bundled 
with other faces into DB #1, a folio released commercially 
in August, 2005. In the following year it was made into 
Unicode type. DB ThaiText has remained popular with 
today’s users despite competition from the wide offering 
of new body fonts on the market. Legibility and simplicity 
of form, in the manner of Helvetica, are the reason for its 
enduring presence.

ฝรั่งเศส              โปงบาง          โมโนไทพกลาง

บน ตัวโมโนไทพกลาง และลาง ตัวโมโนไทพบาง 
สำเนาเทาแบบ จากปกหลัง วิทยาสาร ปท่ี 17, ฉบับท่ี 13, 
1 เมษายน 2509. พบวาอักษร ค และ ส ของตัวพิมพ 
ท้ังคูมีลักษระท่ีคลายกัน.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
DB ThaiText Light

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
DB ThaiText

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
DB ThaiText Bold 

ตัวเนื้อท่ีใชในบทความนี้ : DB ThaiText ขนาด 15.5 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 14.5 พอยท ตัวบรรยายภาพ : DB ThaiText ขนาด 13 พอยท 

  ความอานงายและดูเรียบงายเปนกลาง ทำใหแบบ
ตัวพิมพโมโนไทพท้ังสองนี้ไดรับความนิยมมาก ถูกนำไป
หลอเปนตัวเรียงพิมพตะกั่วหลายขนาดพอยท และไดรับการ
อนุรักษเปนตัวเรียงพิมพดวยแสง (ท่ีคนไทยนิยมเรียกวา
ตัวคอมพิว) ช่ือ เชียงแสน และ พิมาย ตามลำดับ.  
นักออกแบบยุคนั้นยังคงนิยมเรียกตัว เชียงแสน และ พิมาย 
กัน (ติดปากตั้งแตยังเปนตัวตะกั่ว) วา ตัวธรรมดาบาง และ 
ตัวธรรมดา  เนื่องจากเมื่อเราอานมันที่ขนาดพอยทเล็กๆ 
เปนตัวพื้นมันดูธรรมดามาก ไมมีอะไรเดนพอท่ีจะระบุตัวตน
ไดชัดเจนเหมือนตัวพิมพคอมพิวอยาง ทอมไลท (ท่ีเห็น
ความเปนทรงเรขาคณิต) หรือ อูทอง (ท่ีเห็นเสนหนักเบา
อยางตัว ฝ.ศ. แตดูเปนไทยกวา.) ตัวธรรมดาของโมโน-
ไทพนี้ไดรับการยอมรับในวงการพิมพวาเปนตัวพื้นที่ดี

ท่ีสุดในยุคสมัยของมันซึ่งอยูชวงระหวางป พ.ศ. 2500-
2520. การเกิดขึ้นของ ทอมไลทในป พ.ศ. 2519 (แบบ
ตัวพิมพใหมท่ีเปนสัญลักษณของยุคเรียงพิมพดวยแสง) 
ชวยแบงเบาภาระกิจตัวพื้นให เชียงแสน และ พิมาย 
มากข้ึนตามลำดับ.
 โดยสวนตัวแลวตัวพื้นที่ผมใชบอยท่ีสุด (กอนมา
ออกแบบฟอนทใชเอง) คือ พิมาย เพราะมันดูเปนกลางดี 
ใชกับงานแนวไหนก็ได น้ำหนักก็ไมบางเกิน จะสั่งตัว
คอมพิวพอยทเล็กก็ยังชัวรวายังดูชัด (เอาทพุทเปนแผน
โบรไมดสมัยนั้นตองลุนอีกวาตัวจะบวมหนาหรือจางเบา
เกิน.) เม่ือเขาสูยุค DTP ของไทย (เริ่มราวป พ.ศ. 2531-
2532) จึงไมตองสงสัยเลยวา ฟอนทตัวพื้นลำดับแรกที่ผม
อยากนำมาใชเปนแบบฝกหัดคือ พิมาย!
  
 DB ThaiText เปนฟอนทโพสทสคริปทตัวพื้นไทยลำดับ
แรกของ ดีบี เกิดจากการนำตัวพื้น พิมาย ท่ีดูธรรมดา
ดังกลาวมาตีความใหม โดยปรับปรุงการเดินเสนอักษร
บางตัว เชน ง, จ, ผ, พ, ม, ธ, ล ฯลฯ ใหดูธรรมดา
ใกลเคียงตัวเขียนมากย่ิงขึ้น ยกเวนเสนกิ่ง (ท่ีไมมีใน
ลายมือธรรมชาติ) ยังคงรักษาไว และตัว ค ท่ีนอกจาก
จะไมพยายามแกใหดูคลายตัวเขียนแลว ยังพยายามปรับให
เขาใกล ค ของ ฝ.ศ. ท่ีเปนตนแบบมากย่ิงขึ้นไปอีก.
 ง มุมโคงที่เสนฐานเปนของเด็ดท่ีผมรักษาไวเชนกัน  
แครูสึกขัดใจปลายหางท่ีงอมาดานหนา จึงเหยียดหางออก
เปนเสนตรงเหมือนการเขียนปรกติ.
 จ, ฐ ผมแกใหคอเฉียงจรดเสนหลังซื่อๆ แมจะทรงตัว
สูของเดิมไมไดแตรับประกันความอานงายไมเปนรอง!  
  ผ, พ เสนหยักกลางตัวเดิมจะบิดโคง (พบเปนครั้งแรก
ในตัวพื้นไทย) ผมชอบตรงไปตรงมามากกวา.
 น ของ พิมาย (โมโนไทพใหม) ก็อาจไดอิทธิพลมาจาก 
น ของ โปงรอง คือขมวดมวนอยูนอกเสนหลังซื่อๆ ตาง
จาก น ของตัวพื้นที่เกิดขึ้นกอนหนาซ่ึงลวนมีขมวดมวน
อยูใตเสนหลัง จึงคงลักษณะการเขียนท่ีเรียบงายกวา
ไวในไทยเท็กซ.
 ม มุมท่ีฐาน แทนท่ีจะใสโคงแบบเดิม ถูกเปลี่ยนใหงาย
เหมือนตัว น. ทำให ฆ และ ฌ อักษรคลายของมันถูกแก
ตามไปดวย. ฌ ของพิมายเปนพยัญชนะเพียงตัวเดียวท่ี
หัวเปนรูปครึ่งวงกลม จึงถูกแกใหกลมเหมือนตัวอ่ืนๆ.

ทอมไลท  อูทอง  

 ธ เสนหนาเดิมสูงชนเสนบน (เหมือนตัวบรัดเลย และ 
ฝ.ศ.) นอกจากจะดูแปลก (ไปจากลายมือท่ีเด็กยุคผมเขียน) 
แลวยังดูเปนจ้ำโดยไมตองรอใหหมึกพิมพทวม! ธ ของ
ไทยเท็กซจึงหดเสนหนาต่ำพนเสนกลางลงมาอยางท่ีเห็น.  
 ล และ ส ผมใสโคงที่เสนหนาเล็กนอยเพ่ือใหดูเปน
ธรรมชาติเหมือนลายมือเขียน โดยคงขอดีของ ส เดิมท่ีได
จากโปงบางของนายแซไวอยางเหนียวแนน.
 การแกไขในอักษรอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาน้ัน
สวนใหญเปนการปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ ใหตัวอักษรไดสมดุล
ข้ึน เชน การเพ่ิมความโคงดานหนาของเสนบนตัว ก ใหดู
ใกลเคียงดานหลังมากขึ้น, การลบมุมท่ีฐานดานหนาของตัว 
ย ใหมนเหมือนดานหลัง, การแกตัว ด ไมใหดูคะมำหนา
โดยโยกเสนคอใหเฉียงไปดานหนามากข้ึนเล็กนอย หรือการ
ดึงขมวดมวนของตัว ห ออกไปใหเสมอเสนหลัง ฯลฯ.

 นอกจากจะปรับโฉม พิมาย หรือตัวธรรมดาใหดู
ธรรมดายิ่งขึ้นไปอีกเปน DB ThaiText แลว สุรพล 
เวสารัชเวศย  เพ่ือนผมผูสรางตัว Regular (ดวย Fonto-
grapher จากเสนรางของผม) ยังถือโอกาสเพิ่มตัว Bold 
พรอมตัว Italic ในคราวเดียวกันรวมเปน 4 สไตล กลายเปน
ฟอนทตัวพื้นทางเลือกใหมของยุค DTP ท่ีไดรับความนิยม
อยางสูงในเวลาอันรวดเร็ว. สุรพล เปนคนใสอักษร DB 
(ยอจาก Dear Book) บอกตระกูลฟอนท สวนชื่อ ThaiText 
ตั้งโดย ปราสาท วีรกุล เพ่ือนอีกคนที่รวมบุกเบิกภาษาไทย
บน  DTP กับสุรพล. มันเปนชื่อท่ีธรรมดามากก็จริง แตชาง
เหมาะสมกับจุดประสงคท่ีถูกสรางไวใชอานมากกวาใชอวด!
    
 DB ThaiText ออกจำหนายรวมอยูในฟอนท ดีบี 
ชุดแรก เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยเพิ่มตัว Light 
พรอม Italic เขาไปรวมเปน 6 สไตล เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการซื้อ และถูกพัฒนาเปนฟอนท Opentype จำหนาย
ในเดือนเมษายนปถัดมา. ชุดท่ีทำขายแตกตางจากชุดแรก
ท่ีถูกละเมิดสิทธ์ิมารวม 16 ป (แหงความหลัง) อยู 2 ตัว 
คือแก ร ไมใหคะมำหนา และแก ไมโท ใหไมสับสนกับ
สระอะ เม่ือใชงานในขนาดเล็กจัด.

  แมทุกวันนี้จะมีฟอนทไทยท่ีตั้งใจออกแบบใหเปน
ตัวพื้นมาใหเลือกใชมากมาย ดีบี ไทยเท็กซ ก็ยังเปนที่
นิยมใชกันอยู ดวยเหตุผลที่หลายคนบอกผมวามันเรียบงาย
เทียบเคียงไดกับ Helvetica ท้ังที่ในความเปนจริงแลว
ปลายเสนบน ไมวาจะเปน จ, ล, ว ฯลฯ ลวนตัดแนวเฉียง
เหมือน a, c, s ของฟอนท Trade Gothic ขณะท่ี a, c, s 
ของ Helvetica ตัดแนวนอน.  
 ความสำเร็จของ DB ThaiText ตองขอยกเครดิทใหคุณ 
พีระ ต. สุวรรณ วิศวกรผูสรางตัวโมโนไทพกลางเปนมรดก
ท้ิงไวใหพวกเรา. โดยสวนตัวผมภูมิใจกับผลงานออกแบบ 
DB FongNam มากกวาในฐานะฟอนทตัวพื้นเกิดใหมท่ีเปน
สัญลักษณของยุค PostScript ซ่ึงกลายเปนหนึ่งในตัวตน
ของผม ขณะท่ี DB ThaiText ผมแทบไมไดทำอะไรเปนชิ้น
เปนอัน นอกจากการพยายามรักษาปรัชญาการออกแบบ
ตัวพื้นที่ดีท่ีมีอยูเต็มเปยมในตัวโมโนไทพกลาง 
 มันคือ ความไมมีตัวตน ขณะท่ีคน
กำลังอานมันอยูนั่นเอง.

น  น
 โปงรอง                พิมาย

น ม ธ ฝรั่งเศส

น ม ธ พิมาย

น ม ธ ไทเท็กซ

ตัวอยางหนังสือวงการสถาปตยกรรม
ท่ีใชไทยเท็กซเปนตัวพื้น


