45. เปนเจาของลิขสิทธิ์ฟอนตแบบอาลักษณ 3 ฟอนต
ในฟอนตแหงชาติ 13 ฟอนต
45.1 มติคณะรัฐมนตรีใหมี 13 ฟอนตแหงชาติ
โดย 3 ฟอนต เปนของอาจารยศรีศักดิ์

สื่อมวลชนลงขาว “13 ฟอนตแหงชาติ” ดังตัวอยางในรูปที่ 45.1 ไทยรัฐออนไลน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 [1] วา คณะรัฐมนตรี เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ
ทุ ก หน ว ยดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ฟอนต 13 ฟอนต โดย 10 ฟอนต เกิ ด จากความร ว มมื อ ของ
สํา นั ก งานสง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟตแ วร แ ห ง ชาติ (องคก ารมหาชน) และกรมทรัพ ยสิ น
ทางปญญา สวนอีก 3 ฟอนต มาจาก อาจารย ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ไมเก็บคาใชจาย
http://www.softbizplus.com/software/1097-sipa-font-th-sarabunpsk

ไทยรัฐออนไลน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

...

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐหนวยดําเนินการติดตั้งฟอนต
สารบรรณและฟอนต อื่นๆ ทั้งหมด จํานวน 13 ฟอนต ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ ซิปา และกรมทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเขาไปใน
ระบบปฏิบัติการไทยโอเอส (Thai Operating System) และใหใชฟอนตดังกลาวแทนฟอนต
เดิมตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีเสนอ
นายสันติ สุรรัตน รักษาการผูอํานวยการซิปา ชี้แจงวา 13 ฟอนตนี้ เกิดจากความรวมมือ
ของซิปาและกรมทรัพยสินทางปญญา ใชในสื่อสิ่งพิมพ โดยไดมาทั้งหมด 10 ฟอนต สวนอีก

3 ฟอนตมาจาก อาจารยศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ไมเก็บคาใชจาย . . .
รูปที่ 45.1 ขาวไทยรัฐออนไลน ฟอนตแหงชาติ 13 ฟอนต
มี 3 ฟอนตเปนของอาจารยศรีศักดิ์

ในรูปที่ 45.2 มติ ครม. 294/2553 เห็นชอบโครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย [2]
สรุปวา “ปจจุบันสวนราชการจํานวนมากมีการใชฟอนตที่หลากหลายไมมีมาตรฐานในเอกสาร
ทางราชการ อีกทั้งยังมีหนวยราชการหลายแหงใชมาตรฐานฟอนตของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด
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ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ ทําใหจํากัดสิทธิ์ตางๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเปนเสรี ไมขึ้นกับ
ระบบปฏิบัติการใดๆ เชน Angsana อาจมีปญหาเรื่องการฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์ได จึงไดมี
การพัฒนาและมีการประกวดแขงขันฟอนต ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการใช Open Source
Software ที่เปนซอฟตแวรเสรีใหสวนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัล และ
รูปแบบของฟอนตที่ไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจ
ในความเปนชาติและเอกลักษณของความเปนชาติไทย... และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
จึงเห็นควรใหหนวยราชการ.. ดําเนินการติดตั้งฟอนต... 13 ฟอนต... และใชฟอนตดังกลา ว
แทนฟอนตเดิมและใหถือเปนมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน...”
www.moe.go.th/websm/2010/sep/294.html

ขาว มติ ครม. ๒๙๔/๒๕๕๓ เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
- เห็นชอบโครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย

...

สาระสําคัญของเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานวา
ปจจุบันสวนราชการจํานวนมากมีการใชฟอนตที่หลากหลายไมมีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ
อีกทั้งยังมีหนวยงานราชการหลายแหงใชมาตรฐานฟอนตของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์
ของระบบปฏิบัติงานทําใหจํากัดสิทธิ์ตางๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเปนเสรี ไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ
ใดๆ เชน Angsana อาจมีปญหาเรื่องการฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์ได จึงไดมีการพัฒนาและมีการ
ประกวดแขงขันฟอนต ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการใช Open Source Software ที่เปน
ซอฟตแวรเสรีใหสวนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบของฟอนตที่ไม
ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเปนชาติและ
เอกลักษณของความเปนชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนตที่สวนราชการไทยสามารถเปนเจาของ
และพรอมแจกจายใหกับผูประสงคจะใชงานรวม ๑๓ ฟอนต ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ สอชช. และกรม
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อแจกจายใหใชอยางเสรีปราศจากปญหาดานลิขสิทธิ์ ดังนั้น เพื่อให
เอกสารตางๆ ของภาครัฐ เปนไปอยางมีมาตรฐานปราศจากปญหาลิขสิทธิ์และไมไดขึ้นกับ
ระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา . . .

รูปที่ 45.2 ฟอนตมาตรฐานราชการไทย มติ ครม. 294/2553
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45.2 พระยานิติศาสตรไพศาล เปนประธานยกรางกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2474
อาจจะกลาวไดวา กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฉบับแรกของไทย [3] คือ พระบรมราชโองการ
ประกาศหอสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) ใหสิทธิแตผูเดียวแกหอพระสมุดฯ ในงานตางๆ
ที่ลงพิมพในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ซึ่งทางหอพระสมุดฯ ไดจัดพิมพขึ้น หามผูใดนําไปตีพิมพ
โดยไมไดรับอนุญาต
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไทย ฉบับที่ 2 คือ เมื่อ พ.ศ. 2444 มีการตราพระราชบัญญัติ
กรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ ร.ศ. 120 โดยในสมัยนั้นใชคําวา “กรรมสิทธิ์” ไมใช “ลิขสิทธิ์” ระบุ
“หาม คัด แปล หรือ จําหนายหนังสือผูอื่น” กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไทย ฉบับที่ 3 คือ
พระราชบั ญ ญั ติแ ก ไ ขพระราชบั ญญั ติ ก รรมสิ ท ธิ์ผู แ ต ง หนัง สื อ พ.ศ. 2457 ระบุ ว า ตอ งมี
ขอความ “มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ (Copyright Notice)” และตองนําไปจดทะเบียน
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไทย ฉบับที่ 4 คือ พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
พ.ศ. 2474 นับเปนฉบับแรกที่ใชคําวา “ลิขสิทธิ์” ฉะนั้นจึงอาจกลาวเปนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ฉบับแรกของไทย ขยายการคุมครองจากหนังสือไปใหการคุมครองอื่นๆ ตามอนุสัญญากรุง
เบอรน ค.ศ. 1886 แตยังไมคุมครองซอฟตแวร ทั้งนี้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับแรกของไทย
นี้ยกรางโดยคณะกรรมการซึ่งมี พระยานิติศาสตรไพศาล (วัน จามรมาน) เจาคุณพอของ
อาจารยศรีศักดิ์ เปนประธาน กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไทย ฉบับที่ 5 คือ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 เพิ่มโทษทางอาญาใหมากขึ้น และจัดหมวดหมูใหกวางขึ้น

45.3 ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานยกราง
ในสวนคอมพิวเตอร พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไทย ฉบับที่ 6 คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ปรับปรุงแกไขจากฉบับที่ 5 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานคณะทํางานของ
กระทรวงพาณิชย และประธานคณะทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ ยกรางในสวนที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร โดยคณะทํางานมีรายนามดังในรูปที่ 45.3 ตอมา ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดรับ
เลื อ กตั้ ง เป น รองประธานกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
ในสภาผูแทนราษฎร ดังแสดงในรูปที่ 45.4
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คณะทํางานยกรางปรับปรุงกฎหมาย
พิจารณาบทบัญญัติวาดวยการคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร
นายศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะทํางาน
นายบุญรักษ สรัคคานนท
คณะทํางาน
นางสาวศันสนีย อัษฎาธร
คณะทํางาน
นายชัชวลิต สรวารี
คณะทํางาน
ผูแทนสมาคมทรัพยสินทางปญญา คณะทํางาน
(นายชวลิต อัตถศาสตร)
นางสาวอุไรวรรณ เงารุงเรือง
คณะทํางานและเลขานุการ
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
รูปที่ 45.3 คณะทํางานยกรางปรับปรุงกฎหมาย
พิจารณาบทบัญญัติวาดวยการคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. . . . .
สภาผูแทนราษฎร
ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖
ณ หองประชุมงบประมาณ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๓

กรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. รอยโท กุเทพ ใสกระจาง
๒. นายคณิน บุญสุวรรณ
๓. นายจาตุรนต ฉายแสง
๔. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ
๕. นายเจริญ คันธวงศ
...
๑. พิจารณาเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ
เลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก าร ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารและโฆษกคณะกรรมาธิ ก าร
โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง ดังนี้
๑. นายจุรินทร ลักษณวิษิษฏ
เปนประธานคณะกรรมาธิการ
๒. นายเจริญ คันธวงศ
เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. ศาสตราจารยศรีศักดิ์ จามรมาน เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายวิทยา ขันอาสา
เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นายรองพล เจริญพันธุ
เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการ
เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๖. นายบุญทรง วงศกวี
๗. นายยรรยง พวงราช
เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๘. รอยโท กุเทพ ใสกระจาง
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการ
๙. นายเฉลิมชัย อุฬารกุล
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๐. นายปรีชา สุวรรณทัต
เปนโฆษกคณะกรรมาธิการ

รูปที่ 45.4 บันทึกการประชุมกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎร
เลือก ศ.ดร. ศรีศกั ดิ์ จามรมาน เปนรองประธานกรรมาธิการ
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รูปที่ 45.5 ซาย คือ พระยานิติศาสตรไพศาล (วัน จามรมาน) ประธานยกราง พรบ. พ.ศ. 2474
และ ขวา ศ.ดร. ศรีศกั ดิ์ จามรมาน ประธานยกรางสวนทีเ่ กี่ยวกับคอมพิวเตอร พรบ. พ.ศ. 2537

45.4 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ระดับชาติ และอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดใหมีคณะกรรมการลิขสิทธิ์ระดับชาติ แตงตั้งโดยมติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ผู เ ชี่ ย วชาญจากสาขาต า งๆ ทั้ ง นี้ ใ นรู ป ที่ 45.6 สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
มีประกาศแตงตั้ง ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ในฐานะนายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถั มภ เป น ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิ ขสิท ธิ์ พ.ศ. 2546 แล ว ตอมา
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 45.7 ในฐานะนายกสมาคมอิ น เทอร เ น็ ต ก็ เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะ
กรรมการลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 - 2548 และ พ.ศ. 2548 - 2550 แตงตั้งให ศ.ศรีศักดิ์
จามรมาน เปนประธานอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 2 สมัย
คือ พ.ศ. 2546-2548 และ พ.ศ. 2548-2550 ดังแสดงในรูปที่ 45.8 และ 45.9
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รูปที่ 45.6 คณะกรรมการลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2546-2548
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รูปที่ 45.7 คณะกรรมการลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2548-2550

คณะอนุ ก รรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต แ วร ไ ด รั บ การ
รองเรียนจากผูใชฟอนตภาษาไทยที่มีอยูในขณะนั้นวามีความเดือดรอน อาทิ ถูกเรียกเก็บ
ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก สอบสวน และถู ก ฟ อ งร อ ง เป น ต น อาจารย ศ รี ศั ก ดิ์ ในฐานะประธาน
อนุกรรมการฯ จึงเสนอวา นอกจากจะหาทางชวยเหลือผูเดือดรอนแลวก็ควรจะจัดประกวด
ใหไดมาซึ่งโปรแกรมฟอนตภาษาไทยใหผูสนใจนําไปใชฟรี โดยไมตองจายคาลิขสิทธิ์และ/หรือ
ถูกฟองรองวาละเมิดลิขสิทธิ์
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คําสั่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์
ที่ 2 /2547
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
อนุสนธิมติคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2546 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ จึงไดมีมติ
ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร เพื่อพัฒนาการปกปองคุมครองสิทธิของเจาของ
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนกระตุนใหมีการสงเสริมการสรางสรรคซอฟตแวรที่มีคุณภาพ โดยใหคณะอนุกรรมการ
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบคณะทํางาน ประกอบดวย
1. ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ดร. รอม หิรัญพฤกษ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์
อนุกรรมการ
4. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
อนุกรรมการ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
...

รูปที่ 45.8 ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาการคุม ครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร พ.ศ. 2546-2548

คําสั่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์
ที่ 3 /2549
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
อนุสนธิมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ จึงไดมีมติ
ใหแตงตั้ง คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบคณะทํางาน ประกอบดวย
1. ศาสตราจารย ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์
อนุกรรมการ
3. ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อนุกรรมการ
4. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
อนุกรรมการ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
...

รูปที่ 45.9 ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาการคุม ครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร พ.ศ. 2548-2550
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45.5 คณะกรรมการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรม
คอมพิวเตอรฟอนต
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 45.10 กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย มี คํ า สั่ ง ที่
209/2548 เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้ง อาจารย ศรีศักดิ์ เปนประธานคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต โดยสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือ ซิปา (SiPA) จัดงบประมาณใหรางวัลละ 100,000 บาท

คําสั่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์
ที่ 209 /2548
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
ดวยกรมทรัพยสินทางปญญารวมกับสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) ไดจัดทํ าโครงการสงเสริมการพั ฒนาและสรางสรรคผลงานลิขสิทธิ์ โดยจัดใหมีการประกวดผลงานการ
สรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสสรางสรรคผลงาน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต อันเปนการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของประเทศ ทั้งนี้ จะสงผลใหสารธารณะชนสามารถเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่อใหการตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการดังกลาว กรมทรัพยสินทางปญญาจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
1.1 ศาสตราจารยศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานผูบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.2. นายนรินทร พสุนธราธรรม
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบคุมครอง
และสงเสริมสิทธิในลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา
1.3 ผูแทนสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการ
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
1.4 ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
กรรมการ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
...

รูปที่ 45.10 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
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ตอมากรมทรัพยสินทางปญญา มีคําสั่งที่ 4/2549 ยกเลิกคําสั่งที่ 209/2548 และแยก
คณะกรรมการเปน 2 ชุด คือ คณะกรรมการวางหลักเกณฑการประกวดผลงานสรางสรรค
โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต มี ศ. ศรีศักดิ์ เปนประธานกรรมการ ดังแสดงในรูปที่ 45.11
สวนคณะกรรมการตัดสินนั้น ใหรองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนประธาน
โดยมี อาจารย ศรีศักดิ์ และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 11 คน รวมเปนสมาชิก

คําสั่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์
ที่ 4 /2548
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑและคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรม
คอมพิวเตอรฟอนต
ตามที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีคําสั่งที่ 209/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดมีโอกาส
สรางสรรคผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต อันเปนการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของประเทศ และสงผลใหสารธารณะชนสามารถเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตที่มีความหลากหลายมากขึ้น นั้น
เพื่อใหการดําเนินงาน การวางหลักเกณฑ และการตัดสินการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสูงสุด อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาจึงมีคําสั่งตอไปนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งกรมทรัพยสินทางปญญาที่ 209/2548 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548
2. แตงตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑการประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต โดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ ดังนี้
2.1 องคประกอบ
(1) ศาสตราจารยศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานผูบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(2) นายนรินทร พสุนธราธรรม
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบคุมครอง
และสงเสริมสิทธิในลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา
(3) ผูแทนสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการ
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
(4) ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
กรรมการ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
...

รูปที่ 45.11 คณะกรรมการวางหลักเกณฑและคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดผลงานสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
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45.6 ฟอนตแบบคลายอาลักษณ ชื่อ “ศรีศักดิ”์ ชื่อ “จามรมาน”
และ ชื่อ “ชารมออฟเอยู”
ปรากฏวาคณะกรรมการตกลงใหฟอนต 10 ฟอนต ที่จะใหรับรางวัลจากซิปานั้น เปนฟอนต
แบบธรรมดา ไมมีฟอนตแบบอาลักษณ อาจารย ศรีศักดิ์ ไดแรงบันดาลใจมาจากเจาคุณพอ
ของท าน คื อ พระยานิ ติ ศาสตรไพศาล (วั น จามรมาน) ซึ่ งเคยเป นเจ ากรมพระอาลั กษณ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 วาควรสนับสนุนใหมีการใชฟอนตแบบ
อาลักษณเพื่อเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารย ศรีศักดิ์ จึงเสนอขอใหเพิ่มอีก 3 ฟอนต
เปนฟอนตแบบอาลักษณ แตไมมีงบประมาณจากทางราชการ อาจารย ศรีศักดิ์ จึงจัดสรรรางวัล
ใหอีก 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท เทากับรางวัลสําหรับฟอนตแบบธรรมดาอีก 10 ฟอนต
ทั้งนี้ อาจารย ศรีศักดิ์ มีขอแมวา ใหใชชื่อ 3 ฟอนตแบบอาลักษณ เปน ฟอนตศรีศักดิ์ ฟอนต
จามรมาน และฟอนต ช าร ม ออฟเอยู และขอเป น ผู คั ด เลื อ กทั้ ง 3 ฟอนต ดั ง กล า วเอง
คณะกรรมการตกลงรับขอเสนอของอาจารย ศรีศักดิ์ คือใหจัดประกวด 13 ฟอนต โดย 10
ฟอนตเปนแบบธรรมดา และ 3 ฟอนตเปนแบบอาลักษณ
คณะกรรมการได จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ ก ารประกวดผลงานสร า งสรรค โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรฟอนตขึ้น ระบุวัตถุประสงค กําหนดผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวดโดยใหแตละทีม
มีสมาชิกไดไมเกิน 3 คน แตละทีมจะสงผลงานไดไมจํากัดจํานวน แตมีสิทธิไดรับรางวัลเพียงทีม
ละรางวัลเดียว ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตที่ชนะการประกวด 10 ฟอนต เปนของ
กรมทรัพยสินทางปญญา และซิปา ซึ่งจะนําไปเผยแพรใหสาธารณชนไดนําไปใชโดยไมตอง
เสียคาลิขสิทธิ์ในการใช สวนแบบอาลักษณ 3 ฟอนต นั้น ลิขสิทธิ์เปนของอาจารย ศรีศักดิ์ ซึ่ง
ตกลงมอบลิขสิทธิ์แบบไมเพียงแตผูเดียว (Non-Exclusive) ใหสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และกรมทรัพยสินทางปญญา นําไปแจกฟรีได
ดังแสดงในรูปที่ 45.12 คณะกรรมการออกประกาศ เชิญรวมสงผลงานประกวด โดยมี
กําหนดการโครงการประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต กําหนดวันเสาร 18 มีนาคม 2549
เปนวันสุดทายของการรับสมัครซึ่งเปนวันปฐมนิเทศดวย และวันศุกร 15 กันยายน 2549
เปนวันมอบรางวัลผูชนะการประกวด
ใบเชิ ญ ร ว มส ง ผลงานประกวด ระบุ ว า ผลงานในรอบแรกจะต อ งมี แ บบตั ว พิ ม พ
2 น้ําหนัก คือ ตัวปกติ และตัวหนา โดยแตละตัวมีขนาดสูง 20 มิลลิเมตร มีขอความทดสอบวา
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“ศรีศักดิ์จะขอเพียงอยาหลีกเลี่ยงตอนนาดู” ตัวเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
และอารบิก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ทั้งนี้ขอความทดสอบนั้นตองมีตัวอักขระพอที่จะ
ทดสอบ อาทิ ถามี ก-ไก ก็ใชทดสอบ ก-ไก ถ-ถุง และ ภ-สําเภา ได เปนตน
ผลงานรอบที่ 2 ต อ งออกแบบตั ว อั ก ษรไทยให ค รบทั้ ง พยั ญ ชนะ สระ วรรณยุ ก ต
ตัวเลขไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับตัวเลขอารบิก เปน 2 น้ําหนัก คือ ตัวปกติ และ
ตัวหนา ขนาดสูงประมาณ 10 มิลลิเมตร
ผูช นะการประกวดรอบที่ 2 จะต อ งเข า รว มการฝก อบรม “การสรา งฟอนต Open
Type” เปนระยะเวลา 3 วัน เพื่อเรียนรูวิธีการแปลงแบบตัวพิมพทั้งหมดใหสามารถใชงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได โดยตองสรางแบบตัวพิมพใหครบทั้ง 4 แบบ คือ ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอน
และตัวหนาเอน
ผูไดรับรางวัล ฟอนตศรีศักดิ์ คือ ไพโรจน เปยมประจักรพงษ และบวร จรดล ผูไดรับ
รางวัลฟอนตจามรมาน คือ เอกลักษณ เพียรพนาเวช และผูไดรับรางวัลฟอนตชารมออฟเอยู
คือ กัลยาณมิตร นรรัตนพุทธิ์

รูปที่ 45.12 ใบประกาศ เชิญรวมสงผลงานประกวด
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45.7 อันดับการดาวนโหลดฟอนตแหงชาติ
ดัง แสดงในตารางที่ 1 อั น ดับ การดาวน โ หลดจากมากไปน อ ย เมื่อมี น าคม 2554
ปรากฏว า ฟอนต แ บบอาลั ก ษณ ไ ด รั บ ความนิย มสู ง สุ ด อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ฟอนต จ ามรมาน
อันดับสอง คือ ฟอนตชารมออฟเอยู และอันดับสาม คือ ฟอนตศรีศักดิ์
รวมฟอนตจามรมาน ฟอนตชารมออฟเอยู และฟอนตศรีศักดิ์ แลว ถึง มีนาคม 2554
มีผูดาวนโหลดไปกวา 1,617,879 ครั้ง สวนอีก 5 อันดับ จากอันดับ 4 ถึง 8 คือ ฟอนตสารบรรณ
ฟอนตนิรมิต ฟอนต ด.ญ.มะลิ ป.6 ฟอนตใบจามจุรี และฟอนตครับ รวมทั้ง 5 ฟอนต มีผูดาวนโหลด
ประมาณ 1,442,222 ครั้ ง ที่ เหลืออี ก 5 อั นดั บ จากอั นดั บที่ 9 ถึ ง 13 คื อ ฟอนต ฟ ากว าง
ฟอนตจักรเพรช ฟอนตคชสาร ฟอนต 8 กรกฎา และฟอนตกอ-ฮอ รวม 5 ฟอนต มีผูดาวนโหลด
ประมาณ 977,132 ครั้ง
ตารางที่ 1 อันดับการดาวนโหลดฟอนตแหงชาติของจากมากไปนอย
อันดับที่ จํานวนครั้งการดาวนโหลด
1
581,600
2
569,020
3
467,259
4
401,799
5
302,094
6
261,207
7
251,160
8
225,962
9
205,522
10
202,112
11
192,268
12
192,195
13
185,035

ชื่อฟอนต
จามรมาน TH Charmonman
ชารมออฟเอยู TH Charm of AU
ศรีศักดิ์
TH Srisakdi
สารบรรณ TH Sarabun
นิรมิต
TH Niramit
ด.ญ.มะลิ ป.6 TH Mali Grade 6
ใบจามจุรี
TH Bai Jamjuree
ครับ
TH Krub
ฟากวาง
TH Fah Kwang
จักรเพรช
TH Chakra Petch
คชสาร
TH Kodchasan
8 กรกฎา
TH K2D July 8
กอ-ฮอ
TH KoHo

หมายเหตุ 1 ขอมูลจาก www.f0nt.com/release/13-free-fonts-form-sipa/ ณ มีนาคม 2554
2 ชื่อฟอนตในภาษาอังกฤษเติม TH เพื่อระบุวาเปน “ไทย”
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45.8 ฟอนตศรีศักดิ์
ชื่อฟอนต “ศรีศักดิ”์ นี้เปนชื่อ อาจารย ศรีศักดิ์ ที่ใชมาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน โดยเมือ่
เป น เด็ ก เคยเป ด ดู ส มุ ด โทรศั พ ท พบว า มี ชื่ อ “ศรี ศั ก ดิ์ ” เพี ย งชื่ อ เดี ย ว แต ถึ ง พ.ศ. 2554
มีชื่อ “ศรีศักดิ”์ อยูมากมาย
รูปที่ 45.13 ดานบนเปนขอความภาษาไทยระบุวา ฟอนตศรีศักดิ์ ไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากสมุดขอยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งชางเขียนในสมัยนั้นเขียนลงในสมุดขอย โดย
คงรูปลักษณตัวอักษรแบบดั้งเดิมไว แตเสริมแตงชานหลังเขาไป ทําใหดูออนชอยขึ้น หางยังคง
สะบัดปลายยาวขึ้นบนแบบเดิม สวนดานลางเปนขอความภาษาอังกฤษที่ใชฟอนตศรีศักดิ์
และรูปที่ 45.14 แสดงตัวอักขระทั้งหมดในฟอนตศรีศักดิ์

ฟอนต์ ศรีศักดิ์ ๑.๐ (TH Srisakdi ๑.๐)
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมุดข่อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งช่างเขียนในสมัยนั้น
เขียนลงในสมุดข่อย โดยคงรูปลักษณ์ตัวอักษรแบบดั้งเดิมไว้ แต่เสริมแต่งชานหลังเข้าไป
ทําให้ดูอ่อนช้อยขึ้น หางยังคงสะบัดปลายยาวขึ้นบนแบบเดิม
Please visit www.eLearning.au.edu to take 18 courses for
SME Free of Charge or study for accredited Master’s or
Doctoral Degree without having to go to the classrooms.
รูปที่ 45.13 ตัวอยางขอความภาษาไทย และอังกฤษที่ใชฟอนตศรีศกั ดิ์
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กขฃคฅฆงจฉชซฒญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวหสศษฬอฮ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
TH Srisakdi
รูปที่ 45.14 ตัวอักขระทัง้ หมดในฟอนตศรีศักดิ์

45.9 ฟอนตจามรมาน
ชื่อฟอนต “จามรมาน” เปนนามสกุลพระราชทาน ซึ่งหนังสือนามสกุลพระราชทาน
6,432 สกุล [4] หนา 424 ลําดับที่ 2924 ระบุวา “อํามาตยเอก พระไชยศาสตรราชสภาบดี (เชื้อ)
อธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลนครชัยศรี พี่ นายวัน เนติบัณฑิตสยาม นอง กับ หมื่นหาญใจอาจ
(ภู) ปู พระราชทานนามสกุล วา “จามรมาน””
“จามรมาน” นี้ ”มาน” หมายถึง “มานะ” จึงอาจจะแปลไดวา มีความมานะเหมือน
แสจามรที่คอยปดเปามิใหมีริ้นไรไตตอมองคพระผูทรงพระกรุณาพระราชทานนามสกุลและ
พระบรมวงศานุวงศ
นามสกุล “จามรมาน” นี้ มีผูใชหลายรอยคน โดยสมัยโบราณก็มีพระยานิติศาสตรไพศาล
ซึ่ ง เคยเป น รั ฐ มนตรี ยุ ติ ธ รรม รั ก ษาการแทนนายกรั ฐ มนตรี (พระยาพหลพลพยุ ห เสนา)
กั บ ตํ า แหน ง ที่ น ายกดํ า รงอยู ทั้ ง หมดประมาณ 6 เดื อ น แล ว ก็ มี พ ระมนู ภ าณวิ ม ลศาสตร
ซึ่งเคยเปนรัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีคลัง สมัยใหมก็มี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ เปนขาราชการ
ระดับสูงสุด คือ ระดับ 11 (เทียบระดับเทาจอมพล และสูงกวาผูวาราชการจังหวัด) และเปน
ศาสตราจารย ระดับ 11 คนแรกในสาขาวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา เปน บุรุษคอมพิวเตอร
แหงเอเชีย เปนบิดาอินเทอรเน็ตไทย และเปนบิดาอีเลิรนนิ่งไทย [5]
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รูปที่ 45.15 ดานบนแสดงตัวอยางขอความภาษาไทยที่ใชฟอนตจามรมาน โดยระบุวา
“เนื่องจากตัวอาลักษณ เดิม คือตัวเขียนลายมือ ที่มีความเปนระเบียบ เรียบรอย และการลากหาง
ที่ยาว จึงใชภาพรวมนั้นในการตั้งทิศทางในการออกแบบ สิ่งที่ตองการเพิ่มเติมในตัวพิมพนี้
คือ มีการเปนตัวเขียน ที่แตละตัวมีบุคลิกลักษณะของตัวนั้นๆ มากกวาโครงสรางที่เรียบรอย
จนเกินไป เพื่อใหมีความเปนลายมือ จะเกิดภาพรวมที่มีความรวมสมัยและจะเกิดการใชงาน
ที่แตกตางจากตัวพิมพอาลักษณเดิมๆ ที่มีอยูที่ถูกนํามาไปใชเฉพาะในประกาศนียบัตร” และ
ดานลางแสดงขอความภาษาอังกฤษที่ใชฟอนตจามรมาน สวนรูปที่ 46.16 แสดงตัวอักขระ
ทั้งหมดในฟอนตจามรมาน
ฟอนต์ จามรมาน ๑.๐ (TH Charmonman ๑.๐)
เนื่องจากตัวอาลักษณ์ เดิม คือตัวเขียนลายมือ ที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
และการลากหางที่ยาว จึงใช้ภาพรวมนั้นในการตั้งทิศทางในการออกแบบ สิ่งที่ต้องการ
เพิ่มเติมในตัวพิมพ์นี้ คือ มีการเป็นตัวเขียน ที่แต่ละตัวมีบุคลิกลักษณะของตัวนั้นๆ
Please visit www.eLearning.au.edu to take 18 courses for SME
Free of Charge or study for accredited Master’s or Doctoral Degree
without having to go to the classrooms.
รูปที่ 45.15 ตัวอยางขอความภาษาไทย และอังกฤษที่ใชฟอนตจามรมาน
รู ปที่ 45.17 จากการค นกู เกิ ลหา “ครม อนุ มั ติ ฟอนต แห งชาติ 13 ฟอนต ศรี ศั กดิ์ ”
พบข อความน าสนใจ อาทิ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) วา “จามรมาน สวยจริงๆ
จามรมาน” ซึ่งคงเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาในบรรดา 13 ฟอนตแหงชาตินั้น มีผูดาวนโหลด
ฟอนต จามรมาน มากกวาฟอนตอื่นๆ ทุกฟอนต ดังแสดงในตารางที่ 1 มีผูดาวนโหลดฟอนต
จามรมาน ถึง 581,600 ครั้ง เทียบกับฟอนต กอ-ฮอ ซึ่งมีผูดาวนโหลดเพียง 185,035 ครั้ง
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กขฃคฅฆงจฉชซฒญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวหสศษฬอฮ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
TH Charmonman
รูปที่ 45.16 ตัวอักขระทัง้ หมดในฟอนตจามรมาน

รูปที่ 45.17 มีผูชื่นชมฟอนต “จามรมาน สวยจริงๆ จามรมาน”

45.10 ฟอนตชารมออฟเอยู
ชื่ อ ฟอนต “ชาร ม ออฟเอยู ” นี้ มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคื อ “เสน ห แ ห ง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” สวนความหมายที่ 2 มาจากชื่อไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชื่อเว็บ
ของอาจารย ศรี ศั ก ดิ์ โดยไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คื อ “charm@ksc.au.edu” และเว็ บ คื อ
“www.charm.au.edu” โ ด ย ช า ร ม อ อ ฟ เ อ ยู ห ม า ย ถึ ง ผู ที่ ใ ช ชื่ อ “charm” ซึ่ ง ม า จ า ก
“Charmonman” ที่อยูที่ “เอยู” หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นั่นคือ “au” คือ “Assumption
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University” และ “au.edu” เปนชื่ออาณาเขตอินเทอรเน็ต ที่ อาจารย ศรีศักดิ์ เปนผูจดทะเบียน
และเปนผูรับผิดชอบทั้ง 3 ตํ าแหนง คือ ผูรับผิดชอบดานเทคนิค ผูรับผิดชอบดานบริหาร
และผูรับผิดชอบดานการเงิน
รูปที่ 45.18 ดานบนระบุวา ฟอนตชารมออฟเอยู ดัดแปลงจากลายมือภาษาไทย
ดั้ง เดิ ม ที่ ใ ช เ ขี ย นในประกาศนี ย บัต รที่มั ก เขี ย นด ว ยปากกาคอแร ง มี ลัก ษณะหางแหลมๆ
แลวสะบัดแบบไทยๆ ลายเสนจะเล็กและแหลมคอนขางอานยากแตเปนลักษณะตัวเขียน
แบบไทย และดานลาง แสดงขอความภาษาอังกฤษที่ใชฟอนตชารมออฟเอยู สวนรูปที่ 45.19
แสดงตัวอักขระทั้งหมดในฟอนตชารมออฟเอยู

ฟอนต์ ชาร์มออฟเอยู ๑.๐ (TH Charm of AU ๑.๐)
ดัดแปลงจากลายมือภาษาไทยดั้งเดิมที่ใช้เขียนในประกาศนียบัตร ที่มักเขียนตด้วยปากกาคอแร้ง
มีลักษณะหางแหลมๆ แล้วสะบัดแบบไทยๆ ลายเส้นจะเล็กและแหลมค่อนข้างอ่านยากแต่เป็น
ลักษณะตัวเขียนแบบไทย
Please visit www.eLearning.au.edu to take 18 courses for SME Free of Charge or
study for accredited Master’s or Doctoral Degree without having to go to the
classrooms.
รูปที่ 45.18 ตัวอยางขอความภาษาไทย และอังกฤษที่ใชฟอนตชารมออฟเอยู

กขฃคฅฆงจฉชซฒญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวหสศษฬอฮ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
TH Charm of AU
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รูปที่ 45.19 ตัวอักขระทัง้ หมดในฟอนตชารมออฟเอยู

45.11 สัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
ผูนําฟอนตศรีศักดิ์ ฟอนตจามรมาน และฟอนตชารมออฟเอยู ไปใชตองปฏิบัติตาม
สัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต ดังตอไปนี้
สัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
โปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้เปนลิขสิทธิ์ของ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
TH Srisakdi 1.0
TH Charmonman 1.0
TH Charm of AU 1.0
สัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความ
รวมมือในการสรางสรรคฟอนตในวงกวาง รวมทั้งเพื่อประโยชนทางดานการศึกษาและการแบงปน
ความรูและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้
1. อนุญาตใหใชไดโดยไมคิดคาใชจายและอนุญาตใหทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต
นี้ได รวมทั้งอนุญาตใหศึกษา ดัดแปลง และแจกจายใหแกผูอื่นได ทั้งนี้จะตองไมนํา
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ฟ อนต นี้ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ฟ อนต ที่ ดั ด แปลง
ออกจําหนาย เวนแตเปนการจําหนายรวมติดไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น
2. กอนดําเนินการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต จะตองแจงใหเจาของลิขสิทธิ์
ทราบเปนลายลักษณอักษร
3. เมื่ อ ดั ด แปลงโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ฟ อนต นี้ แ ล ว ผู ดั ด แปลงต อ งใช ชื่ อ ฟอนต เ ดิ ม
โดยเพิ่มเลขที่รุน อาทิ
TH Srisakdi 1.0, TH Srisakdi 1.1 …
TH Srisakdi 2.0, TH Srisakdi 2.1 …
TH Charmonman 1.0, TH Charmonman 1.1 …
TH Charmonman 2.0, TH Charmonman 2.1 …
TH Charm of Au 1.0, TH Charm of Au 1.1 …
TH Charm of Au 2.0, TH Charm of Au 2.1 …
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เปนตน
รวมทั้งใหใสชื่อเจาของลิขสิทธิ์และผูสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตเดิม และ
ผูดัดแปลงในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตที่ไดดัดแปลง
4. ผูดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้จะตองยินยอมใหโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนต ที่
ดัดแปลงขึ้นใหม มีขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมเชนเดียวกัน
กับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้เชนกัน
5. ผูดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตตองยินยอมใหเจาของลิขสิทธิ์เดิมมีสิทธิ์ในการใช
แจกจาย และดัดแปลงตอดวย
ขอถือสิทธิ
เจาของลิขสิทธิ์ไมรับประกันการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตและไฟลที่เกี่ยวของนี้
แตอยางใด ไมมีการรับรองวาโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้จะทํางานไดอยางที่ควรจะเปน และ
ไมมีการรับรองวาจะมีการพัฒนาตอยอดในอนาคต ไมมีและไมรับรองวาจะมีการใหคําแนะนํา
ทางเทคนิคสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตนี้

บรรณานุกรม
(เรียงตามลําดับการอางอิงแบบเดียวกับการเรียงลําดับในเชิงอรรถ)
1. ไทยรัฐออนไลน “๑๓ ฟอนทแหงชาติ” เขาคนหาวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554
www.softbitplus.com/software/1097-sipa-font-th-sarabunpsk
2. ขาวสํานักงานรัฐมนตรี “เห็นชอบโครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย” เขาคนหาวันที่ 2
กุมภาพันธ 2554
www.moe.go.th/websm/2010/sep/294.html
3. ศรีศักดิ์ จามรมาน “การดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตางประเทศ”
เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุนที่ 15 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 21
มกราคม 2554
www.charm.au.eduÆList of PublicationsÆ1808
4. เทพ สุนทรศารทูล “นามสกุลพระราชทาน 6,432 สกุล” สํานักพิมพดวงแกว พ.ศ. 2544
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