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Krungsri Simple กรุงศรีฯ

พัฒนาการความมัง
่ คงของชาวสยาม

จากพันพดด้วงอยุธยา

เหรียกษาปณ์

แบบเงินสยามยุครัตนโกสิทร์

สตางค์
จดหมายบันทึกเหตุของกรุงศรีฯ

หนึ่งบาทสี่สลึง

เปิดบัญชีธนาคาร
หลักประกันของมหาชนชาวไทย

สะสมออมทรัพย์

Krungsri Simple กรุงศรีฯ

Regular : 36 pt

ทีมงานกลมเกลียว หนึ่งเดียวแ
มุ่งมั่นมอบผลิตภัณฑ์ และบริกา
เพื่อเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจ
Medium : 36 pt

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เราพร้อม
จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ในการทำ�
เรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย และมุ่ง
Bold : 36 pt

เราให้ความสำ�คัญต่อความต้องกา
ความคาดหวังของลูกค้า พร้อมตอ
สนองต่อความต้องการนัน
้ อย่างส

Krungsri Simple กรุงศรีฯ

Regular

Medium

กรุงศรีฯ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
KRUNGSRI SIMPLE 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
กรุงศรีฯ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
KRUNGSRI SIMPLE 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Bold

กรุงศรีฯ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
KRUNGSRI SIMPLE 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Krungsri Simple

8 pt

8 pt

ช่วงหลังของการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการตัวอักษรมาเป็นดิจิตอลโดยใช้โค๊ด
ในระบบแอสกี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสำ�คัญ เราใช้
เวลาในการแปลงแบบตัวอักษรจากระบบเรียงพิมพ์ด้วยแสง และ อักษรลอก เมื่อ
มีแบบตัวอักษรจำ�นวนมากในฟอร์แมทเดียวกัน ผนวกกับการเกิดขึ้นของฟอนต์
เมนู ส่งผลให้เกิดเป็นภาพลวงตาว่าแบบตัวอักษรภาษาไทยมีความหลากหลาย

ช่วงหลังของการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการตัวอักษรมาเป็นดิจิตอล
โดยใช้โค๊ดในระบบแอสกี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ครั้งสำ�คัญ เราใช้เวลาในการแปลงแบบตัวอักษรจากระบบเรียง
พิมพ์ด้วยแสง และ อักษรลอก เมื่อมีแบบตัวอักษรจำ�นวนมากในฟ
อร์แมทเดียวกัน ผนวกกับการเกิดขึ้นของฟอนต์เมนู ส่งผลให้เกิดเป็น

10 pt

10 pt

หากแต่ความหลากหลายและความสดใหม่ที่แท้จริงจากการ
ออกแบบขึ้นมาใหม่นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจนกระทั่งมีการว่าจ้าง
จุดเริ่มต้นของธุรกิจการออกแบบตัวอักษรในระบบดิจิตอลเริ่มต้น
อย่างเงียบๆ และไม่มีความเป็นแฟชั่นฉูดฉาดเช่นปัจจุบัน หลัก
การและเหตุผลลำ�เลียงโดยตรงผ่านความต้องการของฝ่ายที่
ต้องการขายฮาร์ดแวร์ และอีกฟากของความต้องการคือร้านรับ
ทำ�คอมพิวและเพลท

หากแต่ความหลากหลายและความสดใหม่ที่แท้จริงจาก
การออกแบบขึ้นมาใหม่นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจนกระทั่ง
มีการว่าจ้าง จุดเริ่มต้นของธุรกิจการออกแบบตัวอักษร
ในระบบดิจิตอลเริ่มต้นอย่างเงียบๆ และไม่มีความเป็น
แฟชั่นฉูดฉาดเช่นปัจจุบัน หลักการและเหตุผลลำ�เลียง
โดยตรงผ่านความต้องการของฝ่ายที่ต้องการขาย
ฮาร์ดแวร์ และอีกฟากของความต้องการคือร้านรับทำ�

12 pt

12 pt

ความจริงแล้วควรที่จะนับจุดนี้ (ปลาย ๘๐) ว่าเป็น
จุดสูงสุดของตัวอักษรในโค๊ดแอสกี้ หาใช่ในช่วง
ปลาย ๙๐ ที่อุดมไปด้วยการสวมชื่อไฟล์กันไปมาจน
สับสน แม้กระทั่งหลักฐานอ้างอิงระดับชาติที่จัดทำ�ขึ้น
ในช่วงดังกล่าว ยังโดนหางเลขของการบันทึกอย่าง
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตา
ที่ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเป็นยุคที่มีความตื่นตัว แต่กระนั้น
ความเป็นธุรกิจก็ไม่ได้เริ่มจนกระทั่งช่วงท้ายของอายุ

ความจริงแล้วควรที่จะนับจุดนี้ (ปลาย ๘๐) ว่า
เป็นจุดสูงสุดของตัวอักษรในโค๊ดแอสกี้ หาใช่ใน
ช่วงปลาย ๙๐ ที่อุดมไปด้วยการสวมชื่อไฟล์กัน
ไปมาจนสับสน แม้กระทั่งหลักฐานอ้างอิงระดับ
ชาติที่จัดทำ�ขึ้นในช่วงดังกล่าว ยังโดนหางเลข
ของการบันทึกอย่างไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
เหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตาที่ทำ�ให้เรารู้สึกว่า
เป็นยุคที่มีความตื่นตัว แต่กระนั้นความเป็น

14 pt

14 pt

จากภาพกว้างนี้จะเห็นได้ว่า กว่าดิจิตอล
ฟอนต์จะกลายมาเป็นธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ
ในบ้านเราอย่างปัจจุบัน ใช้เวลามากกว่าใน
ระดับนานาชาติเกือบหนึ่งเท่าตัว ซึ่งการที่จะ
นับเป็นธุรกิจได้ มีส่วนผกผันอยู่กับพฤติกรรม
การใช้ซอฟแวร์ การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ ทักษะ
การใช้ตัวอักษรทางการออกแบบ เหล่านี้ล้วน
เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ฟอนต์สามารถขยับขึ้นมาเป็น
หนึ่งในเรื่องที่สำ�คัญ และแน่นอนสามารถเกิด

จากภาพกว้างนี้จะเห็นได้ว่า กว่าดิจิตอล
ฟอนต์จะกลายมาเป็นธุรกิจที่เป็นที่ยอม
รับในบ้านเราอย่างปัจจุบัน ใช้เวลามาก
กว่าในระดับนานาชาติเกือบหนึ่งเท่าตัว
ซึ่งการที่จะนับเป็นธุรกิจได้ มีส่วนผกผัน
อยู่กับพฤติกรรมการใช้ซอฟแวร์ การ
เข้าถึงฮาร์ดแวร์ ทักษะการใช้ตัวอักษร
ทางการออกแบบ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
ทำ�ให้ฟอนต์สามารถขยับขึ้นมาเป็นหนึ่ง
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Bold : 20 pt

Medium : 16 pt

Regular : 12 pt

การปรับพฤติกรรมการบริโภคฟอนต์
และการปรับทัศนคติเกีย
่ วกับฟอนต์ ที่
ผ่านมานัน
้ ต้องยกเครดิตให้กบ
ั การเข้ม
งวดของพีเอสแอลสำ�หรับการเป็นหัว
หอกในการปฎิรป
ู รวมถึงดีบท
ี ช
่ี ว
่ รักษา
ความต่อเนือ
่ ง หลังจากถูกสังคมยัด
เยียดความเป็นฟรีแวร์ให้มาโดยตลอด
นอกจากจะสร้างให้เกิดการระมัดระวังแล้ว ยัง
เพาะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องขอต้น
ทุนทางการออกแบบ นับเป็นการเปิดประตูสู่
เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับฟอนต์โดยปริยาย ทำ�ให้เกิด
เป็นธุรกิจเกิด ผู้ให้บริการ เกิดการแข่งขัน
กระนั้นก็ตาม ฟอนต์ไทยในเชิง
ธุรกิจก็ยังจำ�เป็นต้องพัฒนา
ในรูปแบบของการให้บริการอยู่
อีกมากทีเดียว อาทิเช่น เรื่อง
ของการเก็บค่าไลเซ้นท์ที่เป็น
ธรรม ซึ่งโครงสร้างของแต่ละ
ค่ายก็ล้วนแตกต่างกัน เหตุมา
จากมีต้นทุนทางความคิด มี
มุมมองต่อสินค้า(ฟอนต์) ที่
แตกต่างกัน บางที่ก็เป็นข้อ
เสนอที่ง่าย บางที่ก็ซับซ้อน
ในขณะที่มีข้อเพิ่มเติมในบาง
กรณี เหล่านี้ทำ�ให้การเลือกใช้
ฟอนต์ไทยมีความยุ่งยากอยู่
พอสมควร
ในประเด็นนี้ยังจำ�เป็นต้องใช้
เวลาอีกช่วงหนึ่งทีเดียวใน
การหาค่ากลาง โครงสร้าง
ทางราคาที่ซับซ้อน และไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
จำ�หน่ายสิทธิ์ของฟอนต์สากล
จะส่งผลเสียต่อธุรกิจหากยัง
ไม่มีการปรับปรุง จะเห็นได้ว่า
ยังมีการใช้ชุดความคิดที่ว่า
ฟอนต์เป็นองค์ความรู้ปิดเช่น

ในอดีต และยึดถือแนวความ
คิดนี้มาสวมใช้ในการคิดราคา
การจำ�หน่ายสิทธิ์ ซึ่งเสี่ยงต่อ
ความรู้สึกไม่เป็นธรรมของผู้
บริโภค
หลักการเรื่องโครงสร้าง
ราคาที่ค้านกับความเป็นจริง
(ที่เกิดขึ้นแล้ว) ในเรื่องของ
การมีตัวเลือกจากค่ายขนาด
กลางและขนาดเล็ก หรือแม้แต่
นักออกแบบอิสระ อย่างไรก็
ดี จะทำ�ให้ราคาของฟอนต์สม
เหตุผลมากขึ้น ทั้งนี้ผู้จำ�หน่าย
ทุกรายควรมีการคำ�นึงถึง
ความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมในมุมมองของผู้บริโภค
หรือผู้ใช้ฟอนต์ไทยมากกว่าที่
เป็นอยู่ เพื่อประโยชน์ของภาค
ธุรกิจส่วนรวมที่เพิ่งเกิด
ปัญหาที่ยังมาไม่ถึงอีกเรื่องที่
จะเลยข้ามไปมิได้ ในยุคปัจจุบัน
ที่ขนาดของโลกย่อส่วนลง
มาด้วยระบบการสื่อสารก็
คือ ประเพณีการสวมเทเบิล
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Regular : 8 pt
Medium : 12 pt

ปัญหาที่ยังมาไม่ถึง
อีกเรื่องที่จะเลยข้ามไปมิได้

ในยุคปัจจุบันที่ขนาดของโลกย่อส่วนลงมาด้วยระบบการสื่อสาร
ก็คือ ประเพณีการสวมเทเบิลฟอนต์ภาษาไทยเข้ากับฟอนต์ละติน
ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด ในปัจจุบันเรื่องนี้ควรต้องทำ�อย่างถูก
ต้อง จะเป็นการดีอย่างมากที่นักออกแบบตัวอักษรไทยในฐานะ
ผู้ออกแบบ และนักออกแบบเลขนศิลป์ในฐานะผู้ใช้ ควรเข้าใจใน
ประเด็นนี้ การผนวกเทเบิลของละตินกับไทยเข้าด้วยกันไม่ใช่เรื่อง
ถึงแม้ทุกวันนี้เรื่องของขั้นนตอนการทำ�ให้เกิดไฟล์ฟอนต์อาจจะไม่
ใช้สิ่งที่เกินที่จะหาอีกต่อไป การขยายตัวของกลุ่มผู้ที่พอจะมีความ
รู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีก็เริ่มมองเห็นข้อดีของการส่งต่อความ
รู้ เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าในทุกช่วงที่บ้านเราเกิดอาการ
สะดุดเรื่องของการพัฒนาฟอนต์ ทุกครั้งล้วนเป็นผลสืบเนื่องมา
จาก การตั้งใจเก็บชุดความรู้ในวงจำ�กัด

Regular : 8 pt

Bold : 10 pt

ณ จุดที่โอเพ้นท์ไทป์และ
ความรู้เชิงเปิดบรรจบ
กัน ทำ�ให้เรื่องฟอนต์
ถูกแบ่งออกเป็นสอง
สายอย่างชัดเจน สาย
การออกแบบ และ สาย
เทคนิค สายทางการ
ออกแบบดูจะเฟื่องฟู
มากในช่วงหลังมานี้ ที่
เป็นเช่นนี้เพราะการเข้า
ถึงเทคนิคพื้นฐานอย่าง
เสมอภาค เมื่อวิธีทำ�
ทางซอฟแวร์ชัดเจนก็
อนุญาตให้นักออกแบบ
ได้ใช้ฝีมืออย่างสะดวก
ซึ่งหากเราถามว่า แล้ว
มันยังเป็นสิ่งลี้ลับอยู่
อีกหรือไม่ คำ�ถามนี้คง
ต้องตอบโดยการนำ�
ปัจจุบันไปเปรียบเที่ย
บกับยุค ๙๐ ที่ดูจะลี้ลับ
และวิกฤติที่สุด
แนวความคิดที่ตัว
อักษรเป็นของที่
ควรเคารพ การ
เปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่ง
การทำ�ลาย หรือชุด
ความเชื่อว่าแบบตัว
ตัวอักษรจะต้องเป็นไป
ตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้
เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใด

กลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่า การจำ�กัดวงของความ
รู้เป็นการเพิ่มความพิเศษ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทาง
จำ�กัดความรู้ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความ
รู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดี
อย่างมาก ที่นักออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าว
เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจากมุมมืด กลายตัวมาเป็น
ความรู้เชิงเปิด เมื่อมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางจึงก่อให้เกิด การ
ทดลอง การถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็น
ที่หลากหลาย ท้ายสุดคือการแข่งขันซึ่งจะการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา อันที่จริงแล้วแนวคิดการจำ�กัดความรู้เชิงปิดนี้เป็นปัญหา
ในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้
จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอเพ้นท์ไทป์อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วย
เหตุผลทางด้านการจำ�กัดองค์ความรู้ และการไม่มีกลุ่มก้อน
ทางการพัฒนาฟอนต์ หากยังพอจำ�กันได้ถึงความโกลาหลใน
การเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ฮาร์ดแวร์ ส่งมาสู่ซอฟแวร์ และการเปิดประตูสู่การใช้ยูนิโค๊ตเพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในระดับนานาชาติ
ซึ่งนับว่าเป็นการจัดระเบียบเรื่องการเก็บข้อมูลเชิงมหภาค
จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอเพ้นท์ไทป์อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วย
เหตุผลทางด้านการจำ�กัดองค์ความรู้ และการไม่มีกลุ่มก้อน
ทางการพัฒนาฟอนต์ หากยังพอจำ�กันได้ถึงความโกลาหลใน
การเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ฮาร์ดแวร์ ส่งมาสู่ซอฟแวร์ และการเปิดประตูสู่การใช้ยูนิโค๊ตเพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในระดับนานาชาติ
ซึ่งนับว่าเป็นการจัดระเบียบเรื่องการเก็บข้อมูลเชิงมหภาค
แน่นอนที่ “ฟอนต์” กุญแจสำ�คัญในการทำ�ให้ข้อความแสดง
ผล มนุษย์เราเข้าใจในข้อมูล ตลอดจนถึงการมีอารมณ์ร่วมกับ
ข้อมูล แตกเป็นความคิดเห็น หรือใช้เพียงแค่การสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ฟอนต์ต้องมีการปรับตัว โอเพ้นท์เป็นหน้าต่างที่สามารถทำ�ให้เรา
เปิดเข้าไปในความเข้าใจที่พ้องกันได้ด้วยข้อตกลงที่เรียกว่ายูนิโค๊ต
อนาคตของการแปลข้อมูลข้ามภาษาก็ถูกตั้งไว้บนฐานของยูนิโค๊
ตนี้เอง
เมื่อการมาของโอเพ้นท์ไทป์ประจบกับการเรียนรู้จากการผิดพลาด
ของการเก็บองค์ความรู้เชิงปิด ผลลัพท์จึงออกมาในลักษณะ
การขยายวงความรู้เรื่องเทคนิค การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ใน
ขณะที่ทักษะและความรู้เรื่องการออกแบบถูกกลบให้เป็นเรื่องรอง
ลักษณะพิการนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบแขนง
อื่นๆ ที่ถูกการเข้ามาของคอมพิวเตอร์ทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ไข้ว
เขว ในกรณีของฟอนต์ก็คือ ฟอนต์ถูกมองในลักษณะการให้ความ
สำ�คัญต่อการทำ�ออกมาเป็นไฟล์ได้อย่างไรมากกว่าแบบตัวอักษร
ที่บรรจุภายใน

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : 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

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : Latin Character
Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Medium
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : Thai Character - Regular

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ

Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates

อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚
� �
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : Thai Character - Medium

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ

Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates

อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚
� �
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krungsri Simple กรุงศรีฯ : Thai Character - Bold

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Numbers,
Symbols, Alternates

อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ

อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚
� �

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Cadson Demak Co.,Ltd.
Linotype Partnership Operation
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Wattana, Bangkok 10110 Thailand
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info@cadsondemak.com
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