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บทที่ 1 
พื้นฐานงานอักษร

หากหันไปมองรอบตัวจะพบว่าหลายๆ สิ่งที่เห็นนั้นมีตัวอักษรเป็นส่วนประกอบ 

บางครั้งอาจมาในรูปประโยคยาวๆ ดังที่เราอ่านอยู่ หรืออาจมาเป็นวลีสั้นๆ 

เช่น ค�าโฆษณาบนแผ่นป้ายต่างๆ แม้ตัวอักษรจะถูกน�าไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง

กัน แต่จุดประสงค์หลักของตัวอักษรเหล่านั้นมีเพียงอย่างเดียวคือ  

สื่อความหมายให้ผู้อ่านได้รับรู้ 

ตัวอักษรที่ดีนอกจากจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนแล้ว ยังต้องช่วยเสริมสร้าง

บุคลิกลักษณะของสื่อที่ส่งออกไปให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น
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ศาสตร์แห่งการใช้ตัวอักษร สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงาน

ต่างๆ ได้มากมาย ตั้งแต่งานเอกสารทั่วไป งานสิ่งพิมพ์  

โปสเตอร์ สื่อโฆษณาตลอดจนการแสดงผลบนหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ 

แต่ด้วยเหตุผลร้อยแปดประการ ส่งผลให้หลายๆ คนมอง

ว่าการใช้ตัวอักษรเป็นสิ่งที่ไม่ส�าคัญมากนัก แต่ความจริงแล้ว  

การใช้ตัวอักษรที่น่าสนใจนั้นจัดได้ว่า เป็นความแตกต่าง 

ที่ส�าคัญระหว่างสิ่งพิมพ์ทั่วไปกับสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพ 

เลยทีเดียว

You can make a difference if you try 
ที่มา : www.behance.net/Gallery/You-can-make___/389040

ความหมายของงานอักษร
ความหมายของงานอักษรตามนิยามนั้นหมายถึง  

“สัญลักษณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน

หรืออีกกลุ่มหนึ่ง” ส่วนไทโปกราฟี (Typography) จะหมายถึง 

ตัวพิมพ์ การจัดเรียง การพิมพ์ โดยที่จะมีการใช้ศิลปะในการ

พิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ดังนั้น ในความหมายของงานอักษรตามหนังสือเล่มนี้คือ การ

ใช้ศิลปะในการจัดเรียงตัวอักษรให้มีความสวยงาม น่าสนใจ 

และยังคงไว้ซึ่งความหมายที่ต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน 

การใช้เทคนิคการจัดเรียงตัวอักษรนอกเหนือจากการที่ผู้อ่านได้

รับทราบถึงความหมายแล้ว ยังเป็นการเร้าให้ผู้อ่านเกิดความ

สนใจในตัวสื่อ ซึ่งในบางครั้งสิ่งนี้มีความส�าคัญมากกว่าสาร 

ที่อยู่ในสื่อนั้นๆ เสียอีก

หากเปรียบเทียบระหว่างสื่อกับอาหาร 2 จานที่เป็นเมนู

เดียวกัน กินแล้วอิ่มท้องเหมือนๆ กัน แต่จานที่ได้รับการปรุง 

ตกแต่งให้ดูสวยงาม ย่อมท�าให้ผู้ทานรู้สึกอร่อยและมีความสุข

มากกว่าเป็นไหนๆ งานอักษรก็เช่นเดียวกัน เอกสาร 2 ฉบับ

ที่มีเนื้อความเหมือนกัน อ่านแล้วเข้าใจได้เหมือนๆ กัน แต่

เอกสารที่ผ่านการเลือกใช้ตัวอักษรอย่างเหมาะสม จัดวาง

ต�าแหน่งอย่างสวยงาม ย่อมดึงดูดสายตาผู้อ่านให้มาจดจ่อ 

และเพลิดเพลินไปกับการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสมบูรณ์

นิทรรศการโปสเตอร์จักรยาน “ถีบฉันท�าไม? (Why Ride?)
มีการเล่นค�าและจัดวางต�าแหน่งให้น่าสนใจ

00
3

Typography

ทด
ลอ
งอ
่าน



เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการผสมสัญลักษณ์เพื่อสร้างค�าใหม่ขึ้นมา  

ยกตัวอย่างเช่น รูปสามเหลี่ยมคว�่ามีขีดด้านบน หมายถึง วัว (สามเหลี่ยมเป็น

โครงหน้าวัว ขีดด้านบน หมายถึง เขาวัว) ส่วนเส้นซิกแซ็กไปมา หมายถึง 

ภูเขา เมื่อน�ามาประกอบรวมกันจะได้ความหมายใหม่ว่าวัวป่านั่นเอง

อย่างไรก็ตามอักษรภาพยังไม่สะดวกส�าหรับใช้ในการสื่อสารนัก จึงถูกลดความ

ส�าคัญลงและค่อยๆ เลือนหายไป ตามกาลเวลา คงเหลือไว้แต่ภาษาจีน 

ที่จัดได้ว่าเป็นภาษาภาพที่ยังมีผู้ใช้จ�านวนมากในปัจจุบัน

ภาษาในยุคถัดมาคือ ภาษาที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ สระ (วรรณยุกต์มีเป็น

บางภาษาเท่านั้น เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน) มาประกอบเป็นค�า ซึ่งจะช่วยลด

จ�านวนตัวอักษรลงเหลือไม่กี่สิบตัว เหมาะส�าหรับการเรียนรู้และจดจ�า  

อีกทั้งระบบภาษาเช่นนี้ยังเหมาะแก่การสร้างสรรค์ค�าศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพิ่ม  

ในปัจจุบันภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ภาษาอังกฤษ ที่พัฒนามาจากภาษา

ละตินนั่นเอง

วิวัฒนาการของตัวอักษร
จุดเริ่มต้นของงานอักษรมีมาแต่โบราณ  

เริ่มตั้งแต่การคิดค้นตัวอักษรภาพของชาว

อียิปต์โบราณ ที่มีชื่อเรียกว่าอักษร 

ไฮโรกลิฟฟิก (Hieroglyphs)

ลักษณะเด่นของตัวอักษรในยุคนั้นคือ การใช้

ภาพหรือสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ  

ซึ่งผู้เขียนและผู้อ่านต้องจดจ�าตัวอักษรแต่ละ 

รูปแบบ จึงเกิดปัญหาเมื่อมีจ�านวนค�าเพิ่ม 

มากขึ้น เพราะจ�านวนตัวอักษรก็ต้องเพิ่มขึ้น

ตามจ�านวนค�าไปด้วย

อัก
ษร

ไฮ
โร
กล

ิฟ
ฟ
ิก 

(H
ie
ro

gl
yp

hs
)

ที่ม
า 

: 
lo
ub

ou
m
ia
n.
de

vi
an

ta
rt
.c
om

การผสมสัญลักษณ์เพื่อสร้างค�าใหม่

ภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า Runes 
ที่มา : reinventingknowledge9.blogspot.com/2011/10/old-english-anglo-saxon-writing.html
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นอกเหนือจากตัวอักษรแล้ว ตัวเลขส�าหรับใช้

ในการนับจ�านวน ก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ากัน 

ในอดีตการนับจ�านวนจะอาศัยการเขียนอย่าง

ง่ายๆ เช่น ขีดเส้น 1 เส้น แทนของจ�านวน 

1 ชิ้น แต่เมื่อของมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ การ

ขีดและการนับเส้นจึงไม่สะดวกนัก จึงได้มีการ

พัฒนาสัญลักษณ์ขึ้นมา ก่อนที่จะค่อยๆ ลดรูป 

กลายเป็นตัวเลขอารบิกในปัจจุบัน

ระบบการนับจ�านวนของอียิปต์ ใช้สัญลักษณ์แทนจ�านวนสิ่งของ 
ที่มา : culturaegipto.blogspot.com/2013/01/los-secretos-del-

numero-diez.html

ตัวเลขอารบิกในอดีต ใช้จ�านวนมุมของ
สัญลักษณ์แทนจ�านวนสิ่งของ

ส�าหรับวิวัฒนาการของตัวอักษรไทย มีจุด 

เริ่มต้นที่เป็นหลักฐานชัดเจนคือ หลักศิลา

จารึกของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่ทรง

ประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826  

และมีการพัฒนาตามกาลเวลา จนปรากฏ 

เป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบัน

วิว
ัฒ
นา

กา
รข

อง
ตัว

อัก
ษร

ไท
ย

แบบลายสือไทยเทียบกับตัวอักษรในปัจจุบัน
ที่มา : sukhothai.site88.net
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จากยุคแห่งการเขียนสู่ยุคแห่งการพิมพ์ การพิมพ์ในยุคเริ่มแรก

เกิดขึ้นในประเทศจีน ราวศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล  

ในยุคสมัยแห่งราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty) ได้มีการสร้าง 

ตราประทับโดยใช้ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบหลัก

ตราประทับของราชวงศ์ฮั่น (Seal of Han Dynasty) 
ที่มา : www.art-virtue.com/seals/chin%20&%20han/chin&han.htm

ต่อมาในศตวรรษที่ 8 ประเทศญี่ปุ่นได้รับเอาวัฒนธรรมของประเทศจีนเข้าไป 

โดยรวมถึงศาสตร์แห่งการพิมพ์ด้วย

การพิมพ์ในยุคนั้นจะจัดท�าในรูปแบบของกระดาษม้วน (Scroll Book) ที่ท�า

จากผ้า หนังสัตว์ หรือกระดาษปาปิรุส (Papyrus) แต่เนื่องจากกระดาษม้วน

นั้นไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงได้เกิดการพัฒนาโดยการน�ากระดาษมาพับ และ

กลายเป็นรูปแบบของหนังสือในปัจจุบัน

การพิมพ์ลงบนกระดาษม้วน (Scroll Book)
ที่มา : beta.photobucket.com/images/scoll

ราวคริสต์ศักราช 1000 การพิมพ์โดยอาศัยแม่พิมพ์บล็อก 

(Block) หรือแม่พิมพ์พื้นนูนที่ต้องแกะแม่พิมพ์ 1 ชุดส�าหรับ 

1 หน้าเริ่มได้รับความนิยม 

วิธีการนี้ต้องอาศัยฝีมืออย่างมากในการแกะแม่พิมพ์ หากแกะ

ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

ด้วยความยุง่ยากของการแกะแม่พมิพ์บลอ็กนีเ้อง ราว  

ค.ศ. 1041-1048 ชาวจนีช่ือ ไป่ เชง (Pi Sheng) จงึได้คิดค้น

การพิมพ์แบบตัวเรยีง (Movable Type) ข้ึน ด้วยการแกะสลกั

ตวัอกัษรลงบนดินเหนยีว ก่อนจะน�าไปเผาไฟให้แข็งแรง

การพิ
มพ์

แบบตัวเรียงของไป่ เชง
ที่มา : w

w
w
.xtim

eline.com
/evt/view

.aspx?id=49674
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แต่เนื่องจากดินเหนียวเป็นวัสดุที่แข็ง แต่เปราะ ท�าให้เสียหาย

ได้ง่าย จึงได้เกิดการพัฒนาตัวพิมพ์โลหะขึ้นมาใช้แทน

ตัวพิมพ์โลหะถูกใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเกาหลีราวปี  

ค.ศ. 1234 แต่ ณ ขณะนั้นประเทศเกาหลียังตกเป็นเมืองขึ้น

ของประเทศจีน ตัวพิมพ์โลหะที่ถูกสร้างขึ้นจึงเป็นอักษรจีน 

การพิมพ์ด้วยระบบเลตเตอร์เพลส (Letterpress Printing)
ที่มา : en.wikipedia.org/wiki/Letterpress_printing

นอกจากนั้นการค้นพบตัวพิมพ์แบบเคลื่อนที่ได้นี้ ยังท�าให้เกิด

การพิมพ์แบบใหม่คือ ระบบเลตเตอร์เพลส  

(Letterpress Printing) อีกด้วย

เมื่อโลกเดินทางเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งส�าคัญ จากการสร้างสิ่งพิมพ์ด้วยมือ 

 ก้าวเข้าสูก่ารพิมพ์ด้วยเครือ่งจกัรกล จดุเริม่ต้น 

ของฟอนต์จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับจุดเริ่มต้น 

ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นั่นเอง

ในปี ค.ศ. 1440 Johannes Gutenberg ได้

ประดิษฐ์แท่งพิมพ์โลหะ เพื่อใช้ในการพิมพ์และ

แจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลที่มีความหนา 1,282 

หน้า จ�านวน 180 ชุดแทนการคัดลอก

หนังสือแต่ละเล่มด้วยมือ 

จากการประดิษฐ์ครั้งนั้นท�าให้เกิดการคิดค้น

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรโลหะ ซึ่งตัวอักษร

โลหะแต่ละตัวจะมีลักษณะเฉพาะทั้งรูปร่าง 

และขนาด จากนั้นจึงน�าตัวอักษรเหล่านั้น 

มาเรียงเป็นแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ 

เพื่อใช้ในการพิมพ์ต่อไป

Jo
ha

nn
es

 G
ut

en
be

rg

เครื่องพิมพ์ Gutenberg

แท่งพิมพ์โลหะที่ใช้ส�าหรับการเรียงพิมพ์
ที่มา : tnahistoryoftechnology.wikispaces.com/Johannes+Gutenberg และ
thestoryofliberty.intuitwebsites.com/Johannes-Gutenberg--The-Printing-Press-.
html?_=1337461641661และ
en.wikipedia.org/wiki/File:Metal_movable_type.jpg
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เมื่อเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

จากการพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษสู่การแสดงผลบนจอ

มอนิเตอร์ ฟอนต์คอมพิวเตอร์จึงได้ถูกสร้างขึ้น 

เริ่มแรกนั้นฟอนต์ในคอมพิวเตอร์จะถูกแสดงผลในแบบ Mono-

spaced คือ ความกว้างของทกุตัวอกัษรเท่ากนั เพือ่ใช้แสดงผล 

โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบโปรแกรม DOS ซึ่งการจะ 

ใช้งานคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นต้องอาศัยการพิมพ์ค�าสั่งเข้าไป
DOS Operation

ที่มา : www.eos.ncsu.edu

Infographic สรุปวิวัฒนาการของสิ่งพิมพ์
ที่มา : www.visualoop.tumblr.com

เมื่อการมาถึงของเมาส์และการสั่งงานแบบ

คลิกที่ไอคอน อันเป็นจุดเปลี่ยนของ User  

Interface (UI) ครั้งยิ่งใหญ่ที่เราคุ้นเคย 

พร้อมๆ กับความนิยมของโปรแกรมพิมพ์

เอกสารต่างๆ (Word Processing Program) 

ท�าให้ฟอนต์ได้รับการพัฒนา 

เพื่อรองรับการใช้งาน 

จุดเด่นของฟอนต์คอมพิวเตอร์ในยุคนี้คือ

สามารถเปลี่ยนชนิดและขนาดของฟอนต์ได้ 

ท�าให้ผลงานที่ออกมาสวยงาม 

และมีความหลากหลาย

ส่วนฟอนต์ภาษาไทยนั้นมีการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว และในปัจจุบันทาง

ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับฟอนต์ภาษาไทยมากขึ้น เช่น โครงการ 13 ฟอนต์

ฟรีมาตรฐาน จากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 

เพื่อส่งเสริมการใช้ฟอนต์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ หรือการจัดการประกวด

ออกแบบตัวพิมพ์ใหม่ๆ เป็นต้น

13
 ฟ

อน
ต์ฟ

รีม
าต

รฐ
าน

 จ
าก

ส�า
นัก

งา
นส

่งเ
สร

ิม
อุต
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หก

รร
มซ
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)
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ลักษณะของงานอักษรในปัจจุบัน
งานอักษรในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

มากกว่าแต่ก่อน เนื่องจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

ที่สูงขึ้น ประกอบกับซอฟต์แวร์ช่วยอ�านวยความสะดวก  

รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้การหาข้อมูลหรือไอเดียใหม่ๆ 

ท�าได้โดยง่าย สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองที่ช่วยเสริมให้เราสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานได้ดังใจ และประหยัดเวลาท�างาน 

ลงไปได้อีกมาก 

ตัวอย่างผลงานต่อไปนี้จะช่วยให้มองเห็นภาพกว้างๆ  

ของแนวคิดการน�าตัวอักษรไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ  

โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

หนังสือ
การจัดวางองค์ประกอบของหนังสือ Dubliners ที่มีการใช้ 

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับตัวพิมพ์เล็ก (Petite Caps) 

การขึ้นต้นบทด้วยตัวใหญ่พิเศษ และการจัดหน้าแบบ 

เสมอหน้าหลัง (Justified)

หน
้าป

กข
อง

หน
ังส

ือ 
Du

bl
in
er

s 
ขอ

ง 
Ja

m
es

 J
oy

ce

นิตยสาร
การจัดวางองค์ประกอบของวารสาร ปตท. 

และไทยออยล์ (Thaioil) ที่มีการแบ่งคอลัมน์ 

(คอลัมน์กริด) ออกเป็น 2-3 คอลัมน์ต่อหนึ่ง

หน้า และสร้างความแตกต่างด้วยการเปลี่ยน 

Style และการใช้สีของฟอนต์

ที่มา : วารสารกิจการเพื่อสังคม ปตท. และ
อัคนี (Akanee) วารสารภายในส�าหรับ

พนักงานเครือไทยออยล์
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โปสเตอร์
เป็นการเล่นระหว่างตัวอักษร 

‘Z’ ซึ่งหมายถึง เสียงกรน

เวลาหลับ กับตัวอักษร ‘N’ 

ของ Nescafé การใช้ 

รูปแบบซ�า้ๆ จะช่วยดึงความ

สนใจให้มารวมกันที่ด้านล่าง

ของโปสเตอร์ 

ความหมายโดยรวมของ

โปสเตอร์นี้คือ มีเพียง  

Nescafé เท่านั้นที่สามารถ

ปลุกให้ตื่นได้

ที่ม
า 

: 
ch

ar
lie

ga
rd

ne
r.
bl
og

sp
ot
.

co
m
/2

01
0/

10
/n

es
ca

fe
-a

dv
er

t-
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ep

t.h
tm

l

ที่ม
า 

: 
vi
su

al
m
us

in
gs

3d
.b
lo
gs

po
t.c

om
/2

01
1_

04
_0

1_
ar

ch
iv
e.
ht
m
l

Qu
ic
ks

an
d 

Po
st
er

 d
es

ig
n 

by
 A

nd
re

w
 P

ag
lin

aw
an

ตัวอย่างการเล่นกับ Style ของฟอนต์  

Quicksand ในแบบต่างๆ อีกทั้งยังบอกว่า 

ฟอนต์ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็ก  

ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวละติน 

รวมไปถึง Ligature อีกด้วย

เล่นกับ Style และขนาดของฟอนต์ Dekar 

โดยใช้แค่การจัดเรียงองค์ประกอบของ 

ตัวอักษรให้ดูน่าสนใจ โดยอาศัยการจัดวาง 

Layout และใช้สีเพียงขาวด�าเท่านั้น
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เล่นกับลักษณะวงเล็บปีกกาของฟอนต์ต่างๆ 

น�ามาวางเรียงกันภายใต้คอนเซ็ปต์ของ 

ผู้ชายไว้หนวด แต่ละลักษณะจะให้ความรู้สึก

แตกต่างกัน

A Field Guide to 
Typestaches designed 
by Tor Weeks

เว็บไซต์
เว็บไซต์รับจ้างออกแบบ ใช้การลดระยะห่าง

ระหว่างตัวอักษรให้ชิดกันมากขึ้น ส่งผลให้ดู

หนักแน่น น่าเชื่อถือ

ที่มา : www.youthedesigner.
com/2010/04/05/beautiful-portfolio-

designs-showcase

ที่ม
า 

: 
w
w
w
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เว็บไซต์แนะน�าตัวเองอย่าง

ง่ายๆ โดยใช้ส่วนประกอบ

ของตัวอักษร ‘m’ กับ ‘B’ 

ร่วมกัน

เว็บไซต์รับออกแบบ ใช้

เทคนิคการตกแต่งตัวอักษร 

ท�าให้ตัวอักษรทั่วไปน่าสนใจ

กว่าเดิม
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โลโก้ไทป์
โลโก้ FedEx ใช้ฟอนต์ Univers ร่วมกับ Futura ในการ

สร้างสรรค์โลโก้ โดยมีการจัดวางตัวอักษรให้เกิดรูปลูกศรขึ้น

ระหว่างตัว ‘E’ กับตัว ‘x’ หมายถึง ความเที่ยงตรงและความ

รวดเร็ว ซึ่งจัดเป็นเทคนิคแบบ Negative Space
ที่มา : www.fedex.com

ที่มา : www.amazon.com

ที่มา : www.formula1.com

ที่มา : www.baskinrobbins.com

ที่มา : www.partow.net

โลโก้ Formula 1 น�าเอาลักษณะของตัว ‘F’ กับเลข 1 มา

รวมกันด้วยเทคนิคแบบ Negative Space อีกทั้งยังเพิ่มเส้น 

สีแดงด้านหลังแสดงถึงความเร็ว

โลโก้ Baskin Robbins มีการแทรกเลข 31 ในตัวอักษร ‘BR’ 

ซึ่งหมายถึง เราสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมได้ไม่ซ�้ารสตลอด 

31 วันใน 1 เดือนนั่นเอง 

โลโก้ Sun บริษัทผู้เขียนโปรแกรม Java ใช้เทคนิคการน�าตัว

อักษร ‘UN’ มาวางเรียงกันทั้งสี่ด้านของโลโก้ และตัวอักษร 

‘UN’ เมื่อมองอีกมุมหนึ่งจะกลายเป็นตัว ‘S’ ดังนั้น โลโก้นี้

สามารถอ่านค�าว่า Sun ได้จากทุกด้านของโลโก้

โลโก้ Amazon มีการใช้ตัวอักษรแบบผสม

ระหว่างตัวหนา (Bold) และตัวบาง (Light) 

เพื่อให้เกิดความแตกต่างและขับเน้นค�าว่า 

Amazon นั่นเอง โดยลูกศรสีส้มลากระหว่าง

ตัว ‘a’ และ ‘z’ นั้นมีส่วนช่วยในการสร้าง

ความแตกต่าง และมีความหมายว่า Amazon 

มีของขายทุกอย่างตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง Z
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บทที่ 2 
บทบาทของฟอนต์

ในยุคที่คอมพิวเตอร์เติบโตและมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงการใช้

ตัวอักษร การสร้างสรรค์ฟอนต์จึงถือก�าเนิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานบน

คอมพิวเตอร์ และได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ให้เหมาะสมกับ

แต่ละช่วงเวลาเรื่อยมา ตลอดจนพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง 

แบรนด์ (Brand) เสริมอัตลักษณ์ให้กับตัวสินค้าหรือบริการนั่นเอง

กล่าวคือ การเลือกใช้ฟอนต์ที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้งานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น 

เพิ่มมูลค่า ภาพลักษณ์ และเสริมพลังให้กับสารที่ต้องการจะสื่อออกไป

ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทของฟอนต์ต่องานอักษรว่ามีความส�าคัญ หรือ

มีมูลค่าในตัวมากน้อยเพียงไร ตลอดจนเรื่องของลิขสิทธิ์ฟอนต์ที่เป็นปัญหา 

คาใจระหว่างผู้ใช้กับผู้สร้างสรรค์มาโดยตลอด พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

เกี่ยวกับฟอนต์นั่นเอง
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ในยุคที่คอมพิวเตอร์เป็น

อุปกรณ์พื้นฐานในการ

สร้างสรรค์งานกราฟิก  

ไทโปกราฟีจึงไม่สามารถ

แยกตัวออกจากสิ่งที่เรียกว่า 

ฟอนต์ได้เลย

โปสเตอร์แบบตัวอักษร สร้างสรรค์
โดย คัดสรร ดีมาก  
cadsondemak.com

ฟอนต์คืออะไร
จุดก�าเนิดของฟอนต์นั้นเริ่มมาจากสิ่งส�าคัญที่เรียกว่า ตัวอักษร ซึ่งเป็นสิ่งที่มี

มาตั้งแต่สมัยโบราณ และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของชาติที่ควรจะ

รักษาไว้ โดยแต่ก่อนนั้นการผลิตสื่อที่ต้องมีการเรียงกันของกลุ่มตัวอักษร เช่น 

หนังสือ หรือใบประกาศต้องอาศัยแรงงานคนในการเขียน ส่งผลให้ตัวอักษร 

ตัวเดียวกันแต่คนละคนเขียน หรือแม้แต่เป็นคนเดิมเขียนก็ตาม มักจะให้ลักษณะ

ของตัวอักษรที่แตกต่างกัน ท�าให้มาตรฐานที่ได้ไม่เท่ากัน

ด้วยเหตุที่ต้องการสร้างมาตรฐานนี้เอง ฟอนต์จึงถูกสร้างขึ้นและได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรื่อยมาจนเราสามารถน�ามาใช้กันได้อย่างง่ายดาย 

ด้วยการเคาะแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดนี่เอง

หากจะสรุปนิยามของฟอนต์อย่างกระชับที่สุด สามารถกล่าวได้ว่า  

ฟอนต์คือ กลุ่มของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ หรือแสดงผลได้ตามแบบที่ก�าหนด 

และขนาดที่ต้องการนั่นเอง

ดังนั้น ความเป็นจริงแล้วฟอนต์ไม่ได้หมายถึง

ตัวอักษรที่พิมพ์หรือแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์

อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจเท่านั้น เพราะอย่าง

ตวัอกัษรบนเครือ่งพมิพ์ดดีท่ีไม่มีระบบไฟฟ้ามา

เกี่ยวข้อง ก็เรียกว่าเป็นฟอนต์ได้เช่นเดียวกัน 

แต่อย่างไรกต็ามส�าหรบัหนงัสือเล่มนีจ้ะกล่าวถึง 

การใช้ฟอนต์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก

ที่มา : font.downloadatoz.com/download/
imgs/s/t/a/standard-international-

upper.png
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ความส�าคัญของฟอนต์
เราสามารถเหน็ตวัอกัษรแสดงอยูใ่นเกอืบทกุๆ สิง่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร  

งานน�าเสนอ หนงัสือ โปสเตอร์ สนิค้า บรรจภุณัฑ์ สือ่โฆษณา เวบ็ไซต์ และอืน่ๆ 

อกีมากมาย ตวัอกัษรบนสิง่เหล่านีม้จีดุประสงค์ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ต้องการสื่อ 

ความหมายให้ผูท้ีพ่บเหน็ได้รบัรู ้แต่แค่การสือ่ความหมายอย่างเดียวคงไม่เพยีงพอ 

โดยเฉพาะในปัจจบัุนทีผู่ค้นมตัีวเลอืกในการใช้บรกิาร หรอืเข้าถงึสือ่ได้หลากหลาย 

ช่องทาง ดงันัน้ คงปฏเิสธไม่ได้ว่าความหมายทีเ่ราต้องการส่งออกไปต้องมี 

ความสวยงามด้วย เพือ่ชกัชวนให้ผูค้นหนัมาให้ความสนใจกบัความหมายของเรา

ฟอนต์ก็เช่นเดยีวกัน เพราะต้องท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่ให้ผูอ่้านอ่านและเข้าใจ และเมือ่

พิมพ์ออกมาแล้วต้องมคีวามสวยงามและสอดคล้องกบัเนือ้หา อีกทัง้ฟอนต์ทีดี่ต้อง

ช่วยเสรมิพลังให้กับความหมายทีต้่องการส่งออกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมือ่เรา

ต้องการส่ือความหมายถึงความน่ากลวั ลองพจิารณาฟอนต์สองรปูแบบด้านซ้าย 

และลองถามความรูสึ้กของตัวเองว่าอนัไหนให้ความรูส้กึทีน่่ากลวักว่ากนั
เปรียบเทียบระหว่างฟอนต์ iannnnnPDA 

กับฟอนต์ SM Handina

จะเห็นได้ว่าฟอนต์แบบแรกจะให้ความรู้สึกที่น่าสยดสยองมากกว่าแบบหลัง  

ในปัจจุบันฟอนต์ที่มีให้เลือกใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมี

ความแตกต่างกันมากๆ ดังตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น หรือแตกต่างกันเล็กน้อยใน

รายละเอียด แม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพียงใด แต่เมื่อน�ามาเรียงกันเป็น

บทความยาวๆ มวลรวมของบทความนั้นย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยที่

ผู้อ่านอาจซึมซับรับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ หรือผู้สร้าง

ฟอนต์ว่าจะเลือกใช้หรือออกแบบฟอนต์ให้ตรงตามความหมายที่วางไว้อย่างไร

เมื่อใดที่ผลงานออกมาไม่ดี จงอย่าโทษว่าฟอนต์ที่ใช้ไม่ดี 

คนที่เลือกฟอนต์ต่างหากที่ยังเลือกได้ไม่ดี

ด้วยความที่ฟอนต์สามารถสื่อถึงความหมาย หรืออัตลักษณ์ได้เช่นเดียวกับโลโก้ 

(Logo) องค์กรหลายๆ แห่งในปัจจุบันจึงพยายามเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ

ตนเองให้เป็นที่จดจ�าโดยอาศัยฟอนต์นั่นเอง ซึ่งอาจเป็นฟอนต์ใหม่ที่จ้างวาน 

ผู้สร้างสรรค์ฟอนต์ผลิตให้ หรืออาจเป็นการใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นประจ�า

ซ�้าๆ จนผู้อ่านเกิดความคุ้นเคยกับฟอนต์นั้น ยกตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊ค  

(facebook) ที่เป็นเครือข่ายสังคมยอดนิยมในปัจจุบัน ใช้ฟอนต์ที่มีชื่อว่า 

Klavika ในโลโก้ของตน จนเราเกิดความคุ้นเคย (ฟอนต์ Klavika ราคาค่าตัว

น�า้หนักละ $75 หรือประมาณ 2,300 บาท แต่ถ้าซื้อครบทั้ง Family จะมี

ราคา $299 หรือประมาณ 9,000 บาท)

Klavika Family
ที่มา : www.facebook.com และ www.
myfonts.com/fonts/processtype/klavika
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