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DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์

แชร์ความรู้สึกดีๆ ผ่านเครือข่ายบนโลกออนไลน์

โลกจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไป
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ผ่านเครือข่ายของพวกเราชาวดีแทค

เมสเซนเจอร์
ส่งความผูกพันจากทุกแห่งที่ห่างกัน

ชีพจรสือ
่ สาร

DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์

Regular : 36 pt

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์
องค์กรของดีแทค ภายใต้การดูแลของ
ครีเอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของความ
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DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์ : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

DTAC Together

8 pt

8 pt

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรของดีแทค ภายใต้การดูแลของ ครี
เอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์
ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคนทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทย
ออกแบบโดย อนุทิน วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐานของ
ตัวละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้กับ Wolff

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรของดีแทค ภายใต้การดูแลของ ครี
เอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์
ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคนทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทย
ออกแบบโดย อนุทิน วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐานของ
ตัวละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้กับ Wolff

10 pt

10 pt

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรของดีแทค ภายใต้
การดูแลของ ครีเอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการ
ใช้ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคน
ทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยออกแบบโดย
อนุทิน วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐาน
ของตัวละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มา
ออกแบบให้กับ Wolff Olins เพื่อเทเลนอร์บริษัทแม่ของดีแทค

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรของดีแทค ภายใต้
การดูแลของ ครีเอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้
ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคนทั่วไป
จากแคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยออกแบบโดย อนุทิน
วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐานของตัว
ละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้
กับ Wolff Olins เพื่อเทเลนอร์บริษัทแม่ของดีแทคในนอร์เวย์

12 pt

12 pt

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรขอ
งดีแทค ภายใต้การดูแลของ ครีเอทีพจูซ\จีวัน
ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้ตัวอักษรเพื่อการ
แบรนด์ ฟอนต์ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคนทั่วไปจาก
แคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยออกแบบ
โดย อนุทิน วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช บนพื้นฐานของตัวละตินที่ออกแบบโดยนัก
ออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้กับ Wolff

ความสำ�เร็จของการเปลีย
่ นอัตลักษณ์องค์กรของดีแทค
ภายใต้การดูแลของ ครีเอทีพจูซ\จีวัน ตัวอย่างของ
ความสำ�เร็จในการใช้ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์
ดีแทคเป็นที่กล่าวถึงของคนทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อ
ต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยออกแบบโดย อนุทิน วงศ์สรร
คกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐานของตัว
ละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มา
ออกแบบให้กับ Wolff Olins เพื่อเทเลนอร์บริษัทแม่

14 pt

14 pt

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กร
ของดีแทค ภายใต้การดูแลของ ครีเอทีพ
จูซ\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้
ตัวอักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์ดีแทคเป็น
ที่กล่าวถึงของคนทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อ
ต่างๆ ตัวอักษรภาษาไทยออกแบบโดย อนุทิน
วงศ์สรรคกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
บนพื้นฐานของตัวละตินที่ออกแบบโดยนัก
ออกแบบอย่าง ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้

ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กร
ของดีแทค ภายใต้การดูแลของ ครีเอทีพจูซ
\จีวัน ตัวอย่างของความสำ�เร็จในการใช้ตัว
อักษรเพื่อการแบรนด์ ฟอนต์ดีแทคเป็นที่กล่าว
ถึงของคนทั่วไปจากแคมเปญบนสื่อต่างๆ ตัว
อักษรภาษาไทยออกแบบโดย อนุทิน วงศ์สรร
คกร และ เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช บนพื้นฐาน
ของตัวละตินที่ออกแบบโดยนักออกแบบอย่าง
ไมล์ นิวลิน มาออกแบบให้กับ Wolff Olins

DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์ : Size Comparison

Regular : 20 pt

Regular : 16 pt

Regular : 12 pt

ในช่วงหลังมานี้ กลุ่มพฤติกรรมเริ่มโปรโมท
กระบวนการการสร้างงานออกแบบ โดยอาศัย
แรงบันดาลใจจากเรื่องของรอบๆตัว ตัวอย่าง
เช่น โปรเจคฝึกหัดในระดับมหาวิทยาลัยที่
เป็นการให้โจทย์ การออกแบบเชิงพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ การได้มาซึ่งการออกแบบโดย
กระบวนการต่างๆ ที่เป็นที่จับต้องได้ (virtual
จึงเป็นที่มาของการใช้การถ่ายภาพ เข้ามาช่วยเป็นสื่อกลาง
ในการสร้างงาน ส่วนหนึ่งมาจากข้อดีของความรวดเร็ว
สามารถทำ�การทดลองและเห็นผลได้ทันที ยิ่งในปัจจุบันที่เรา
ใช้กล้องดิจิตอลแสดงผลให้เห็นหน้าจอในทันที นักศึกษา
สามารถจินตนาการต่อถึงการนำ�ไปใช้ได้โดยไม่ยาก การถ่าย
ภาพถ่ายที่ถูกจัดวางในเฟรม และ
องค์ประกอบของตัวอักษร สามารถ
ถูกนำ�มาใช้เบ็ดเสร็จเป็นตัวงานได้
ทันที ในบางกรณีอาจจะเป็นการจัด
วางตัวอักษรเข้าไปเพื่อให้ได้การ
สื่อสารที่ต้องการ และเล่าเรื่องราวที่
ต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม จะเห็นได้ว่า
เป็นวิธีการนำ�นักศึกษาออกจากการ
จัดวางบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อบริหารความคิดสร้างสรรค์ ก่อน
ที่จะนำ�สิ่งที่ได้กลับไปบริหารจัดการ
เป็นงานสำ�เร็จบนคอมพิวเตอร์ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนในเรื่อง
องค์ประกอบผ่านการถ่ายภาพไป
ด้วยในตัว เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
สอนการออกแบบยุคใหม่ ที่หลักสูตร
หลายสถาบันไม่มีความเข้มข้นพอใน
เรื่องพื้นฐานองค์ประกอบ ทฤษฏีสี
การลงสี การวาดเส้น และทักษะมือ
อีกส่วนที่ทำ�ให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นมากขึ้นในการทำ�งาน
คือการค้นหาแบบตัวอักษรแบบจาก
แหล่งต่างๆ ที่ไม่ใช่จากการพิมพ์โดย

ระบบคอมพิวเตอร์ นักศึกษาได้เรียน
รู้ว่ามีอีกหลากหลายวิธีที่จะทำ�ให้ตัว
อักษรปรากฏในงาน
การมองหาแรงบันดาลใจจากการ
ออกแบบที่มีอยู่แล้วรอบตัวเรา เป็น
เรื่องที่มีมานานแล้ว หากแต่นัก
ออกแบบสมัยใหม่มักจะมองข้ามไป
โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่พยายามหา
หัวข้อทดลองเกี่ยวกับการออกแบบ
ตัวอย่างของ งานออกแบบชุดตัว
อักษรชุดล่าสุดที่ชื่อว่า ‘เบกค์’ นี้
ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ชุดตัว
อักษรพลาสติก ที่ใช้สำ�หรับตัดแป้ง
คุ๊กกี้ ซึ่งก็เช่นกันกับสิ่งอื่นๆ ที่ล้วน
เป็นวัสดุใกล้ตัว ที่เราสามารถนำ�มา
ผลิตเป็นงานออกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น
ตรายาง หรือตราประทับไปรษณีย์
ซึ่งเราได้เคยทำ�ออกจำ�หน่ายไปเมื่อ
หลายปีก่อน
แบบตัวอักษร ‘เบกค์’ ถูกพัฒนาขึ้น
มาเป็นฟอนต์ครั้งแรกในปี ๒๕๔๙
(2006) เรื่องที่มาของ ‘เบกค์’ นั้น
ต้องย้อนกลับไปสักหกถึงเจ็ดปีก่อน

DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์ : Technicality

File Format

• OpenType PS (.OTF)
• TrueType (.TTF)

Encording & Unicode

• Latin 1
• Latin 2
• Thai
• Mac Charater Set

Support:
All Unicode Format

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.
• iWork
• iLife
• Mac OSX
• Microsoft office 2000 or Later
• Quark Express 7
• Windows XP or Later
• etc.

Hinting

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

Opentype Feature

• Kerning
• Liga
• Fraction

DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์ : Latin Character
Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

DTAC Together ดีแทค ทูเกทเตอร์ : Thai Character - Regular

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ

Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates
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อำ� ปำ� อํ ปํ อ็ ป็ อั ปั
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