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ดีบี อังคณา
ตออายุราชการหลาน ฝ.ศ.
DB Angkana คือฟอนทที่จัดทำขึ้น
เพื่อเชิดชูแบบตัวพิมพชั้นครู ‘ฝรั่งเศส’
ซึ่งจะมีอายุครบ 100 ป ในป พ.ศ.2556
ยอนหลังไปในป พ.ศ.2456 มีแบบตัวพิมพสยาม
ชุดหนึ่งปรากฏใหเห็นครั้งแรกในหนังสือ อัสสัมชัญอุโฆษสมัย
เปนที่รูจักกันในชื่อ “ฝรั่งเศส” และนิยมเรียกยอๆ ตอมาวา
ตัว ฝ.ศ. ชื่อ ฝรั่งเศส นี้เขาใจวานาจะไดมาดวย 2 เหตุผล,
ประการแรก ตัวเรียงพิมพตะกั่วฝรั่งเศสถูกสรางขึ้นภายใตการ
กำกับดูแลของ หลุยส รอมิเออ ผูจัดการโรงพิมพอัสสัมชัญ
ยุคนั้น และประการที่สอง แมทองแดงที่ใชหลอตัวพิมพ
ชุดแรกนั้นทำมาจากประเทศฝรั่งเศส.
นาเสียดายที่ยังไมมีหลักฐานชี้ชัดวาใครกันแนเปนคน
ออกแบบตัว ฝ.ศ. แตเนื่องจากหลุยส รอมิเออ เคยผาน
วิชาการพิมพจากฝรั่งเศสมากอน เขาจึงนาจะมีสวนรวม
อยางมากตอรูปแบบของตัวพิมพ ฝ.ศ. ทั้งรูปโฉมของชุด
ตัวอักษรที่เขาใกลตัวพิมพลาตินมากอยางไมเคยเปนมากอน
และการแกปญหาคูสับสนดวยฝมือขั้นเทพ.

ฝ.ศ. เปนตัวพิมพ ไทยชุดแรกที่นำเสนหนักเบา
แบบอักษรลาตินโบราณมาใช. เสนแนวตั้งจะหนัก สวนเสน
แนวนอน (รวมทั้งเสนรายละเอียดปลีกยอย เชน หัวอักษร
หรือ เสนหยักเฉียง) จะใชเสนบาง. ถาถามวาอักษรตัวใดบาง
ที่ถือเปนนวัตกรรมของตัวพิมพ ฝ.ศ.? เพื่อความเปนระบบ
ผมขอคัดมาอธิบายเปนกลุมๆ ไดดังนี้

ก, ค, ด

ก ถือเปนตัวพิมพชุดแรกที่เปลี่ยนเสนปาก ก
จากเสนหยักเฉียงเขา-ออก ไปเปนเสนขีดแนวนอนสั้นๆ
วางพาดเกยเสนหนา. วิธีการนี้นาจะไดรับอิทธิพลมาจาก
ตัว f หรือ t.
ค จงใจออกแบบใหเสนคออยูในแนวดิ่ง แทนที่คอจะ
ลากเฉียงไปบรรจบเสนฐานแลวขีดตั้งตรงขึ้นมาเปนเสนหนา
แบบตัวพิมพกอนหนาที่เลียนวิธีการเขียน. วิธีนี้ทำใหเสน
หนาของ ค กลายเปน 2 ชวง คือขีดขึ้นตรงๆ (ยอนรอย
แนวเสนคอ) แลวตีโคงเปนเสนบนไปบรรจบเสนหลัง. วิธี
เก็บหัวไวกับเสนหนานี้ นอกจากดูเขาชุดกันไดดีกับอักษร ก
แลว ยังชวยใหมันดูโปรงกวา ค แบบมีหัวอยูกลางตัว.
ด จุดแตกตางจาก ด ทั่วๆ ไป คือ ไดเลื่อนจุดบรรจบ
ระหวางเสนคอกับเสนหนาจากเดิมที่อยูบนเสนฐานขึ้นไป
เล็กนอย. วิธีการนี้นอกจากจะยังคงรักษาสไตลตัวอักษรที่
มีเสนหนาแนวดิ่งไว ไดอยู ยังทำใหมุมบรรจบกวางขึ้น
ซึ่งชวยไมใหเกิดจ้ำที่ฐาน. สวนหัวของ ด ถูกเปดออก
ชวยใหดูโปรงขึ้น.

The first Thai metal-type font that took on characteristics of
Latin letterforms was Frang Ses. The name refers to France
— from where the copper mould of the font was made— and
subsequently was shortened to “For Sor.”
For Sor’s thick and thin strokes signified the first attempt at
breaking away from traditional Thai even-width glyphs. Another
notable Latin influence was appearance of the serif on some of its
letters like ช and บ.
With its clever glyph design, For Sor was able to effectively
resolve the conflict between “Confusing Couples” such as ข-ช
or ค-ด. Boosted by readability and fresh new looks, it won wide
acceptance; a popularity that led to the development of Regular,
Bold and Italic styles in a range considered extensive in
those days.
During the 1990s a highly functional For Sor spin-off was
available as UPC Angsana which really took off after Microsoft
acquired it for their Windows operating system. UPC Angsana
became a cliche font for practically everything, from simple
letters to serious documents of businesses and government
agencies.
The popularity of UPC Angsana ended with the arrival of
Unicode as its glyphs were not readily transferable to the
new standard. Another factor that dealt it a death blow was a
government order in 2010 barring the public sector from using
UPC fonts due to copyright reasons.
DB Angkana is the latest attempt at reviving this legacy font
as well as rectifying its previous shortcomings. Improvements
include: flexibility for tracking and kerning; positions of offbase-line vowels and tone marks are digitally tied to their
corresponding consonants so that the tracking of a text line can
be freely expanded without the problem of the characters flying
apart; and the relative sizes of its Roman and Thai glyphs are
adjusted to provide even colour on a type block. Copyright issues
are no longer a concern since DB Angkana’s user license has
been offered unconditionally free of charges to all government
agencies.

จะเห็นไดวา เมื่อเทียบ ค-ด ดูแลวจะแยกแยะกัน
ไดงายโดยไมสับสนเลย เพราะวา ค มีเสนหนาตั้งสูงกวา ด.
ค มีคออยูในแนวเสนหนา สวน ด มีคอเฉียงเขากลาง ทำให
ค ดูโปรงกวา ด. ไปๆ มาๆ ตัวพิมพชุดนี้ ค จะดูคลาย ก
มากกวา ด ดวยซ้ำ! โดยเฉพาะเวลาชางเรียงตัวตะกั่วใชงาน
จะเห็นมันกลับซายเปนขวา! นี่นาจะเปนสาเหตุที่ปลายขาหลัง
อักษร ก ถูกตัดเฉียงไมเหมือน ค (หรือ ด, ต, ท ฯลฯ) ที่
ขาหลังตัดแนวนอนเสมอเสนฐาน. การตัดขา ก ใหเฉียงนี้
ชวยใหเวลาชางเรียงรื้อตัวตะกั่ว ฝ.ศ. ที่ใชงานแลวเก็บ
เขาที่เดิมจะได ไมสลับเอาไกไปใสคอกควายแลวเอาควาย
ไปยัดลงในเลาไก!

ข, ช, ซ

สวนหัวที่เปนขมวดมวนทุกตัว ถูกจัดระเบียบใหม
ใหลากลงมาเชื่อมตอกับเสนหนาโดยตรง ไมมีการหักเฉียง
ยอนกลับมาหาเสนหนาอยางตัวพิมพยุคกอนหนา (ที่เลียน
วิธีเขียนดั้งเดิม.) หัวขมวดมวนทุกตัว (รวมทั้งหางมวน
ของ ใ) ลวนถูกเปดคลายออกแบบหัว ด เพื่อใหดูโปรงขึ้น
และไมเปนจ้ำ (จากความบกพรองของกระดาษหรือ
การพิมพ) ไดงาย.
ข มีเสนลางโคง สวน ช มีเสนลางเปนขีดยาวยื่นล้ำไป
ขางหนา อีกทั้งเสนหลัง ช ยังเปนหยักโคง (คลายเสนหนา
ตัว ย ทั่วไป) ชวยใหมันดูแยกแยะจาก ข ไดอยางวิเศษ.

ตัวอยางอักษรบางตัว
ในฟอนท DB Angkana ที่เปดหัวเหมือน
ตัว ฝ.ศ. ยุคแรก เพื่อใหดูโปรงตา
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป
DB Angkana
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป
DB Angkana Bold

จ, ฐ

จ จงใจเปลี่ยนเสนคอและเสนหลังจากที่เคยเขียน
หยักแหลมตั้งบนฐาน (ทำใหเกิดจ้ำหมึกงาย) มาเปน
เสนคูขนานฐานโคงแบบตัว ข.
ฐ ใหสังเกตหยักดานลางถูกลดหยักเหลือเทา ฎ ชฎา
ไมเหมือน ฏ ปฏัก. ถาไมใชขอผิดพลาดก็ถือเปนความ
ชาญฉลาดของนักออกแบบ พ.ศ.2456 เพราะถึงจะหยัก
ไมครบตามาตรฐานการเขียน แตในแงการใชงานเปนตัวพิมพ
แลวมันไมมีวันดูสับสนเปนตัวอื่นไปได และยังชวยลดทอน
รายละเอียดที่ไมจำเปน ชวยใหตัวพิมพดูสะอาดตาขึ้น.

ล, อ, ย

ล สังเกตเสนกลางของมันเปลี่ยนโฉมหนาไปแลว
จากเสนที่เคยหักขึ้นจากหัวเขากลางตัวแลวพุงลงฐาน
กลายเปนเสนโคงเชื่อมเสนหนา (ที่ถูกจัดระเบียบใหตั้ง
เหมือน ก, ค ฯลฯ) เขากับเสนหลัง.
อ, ย ทำนองเดียวกับ ล. เสนฐานของ อ, ย ที่เคยแบน
มาหลายศตวรรษไดถูกปรับปรุงเปนโคงทั้งคู (เขาใจวา
นาจะไดรับอิทธิพลมาจากตัว c, e, o ฯลฯ)ผมไดถืออักษร
อ-ย คูนี้เปนอักษรครูในการทำตัวเนื้อไทย วาควรมีเสนฐาน
สไตลเดียวกัน.

บ, ป, ษ

อักษรกลุมนี้เสนกิ่งยื่นไปขางหนาอยางชัดเจน ซึ่ง
ไมพบในตัวบรัดเลยเหลี่ยมยุคแรกๆรวมทั้งตัวธงสยามที่
เกิดขึ้นกอนหนา (นาจะไดรับอิทธิพลมาจากตัว B, D, E
ฯลฯ). โดยเฉพาะการซอนหางตัว ษ หดอยูในลำตัวเปนไสนั้น
ถาผูออกแบบไมเคยพบเห็นวิธีการเขียนแบบนี้มากอน
ยอมถือเปนความหลักแหลมในการแกปญหาชองไฟ
หลังตัว ษ.
รวมความแลวตัวตะกั่ว ฝ.ศ. คือสิ่งประดิษฐที่สมบูรณ
พรอมแทบไมมีที่ติ ทั้งประโยชน ใชสอยเพื่อการอาน และ
สุนทรียภาพเมื่อเห็นเปนตัวดีสเพลย. แมแตอาจารยอังคาร
กัลยาณพงศ ศิลปนแหงชาติผูลวงลับไปแลวยังเคยนำตัว
ตะกั่ว ฝ.ศ. ที่ทานชอบมาแตงเปนกลอน.
ตัว ฝ.ศ. เปนตัวเนื้อที่พัฒนาไปมากตลอดยุค
ตัวเรียงพิมพตะกั่วของมัน โดยเฉพาะมีน้ำหนักใหเลือกมาก
ที่สุด ทั้งตัวปรกติ, ตัวเอน, ตัวอวน (หมายถึงตัวหนา) และ
ตัวดำ (หมายถึงตัว Extra Bold). ดวยประสิทธิภาพของมัน
ทำใหสามารถกาวฝาเทคโนโลยีมาไดทุกยุค จากตัวตะกั่ว,
ตัวไลโนไทพ, ตัวเรียงพิมพดวยแสง (ตัวคอมพิว),จนถึง
ตัวพิมพดิจิทอล. อยางไรก็ดีกลับพบวา ฝ.ศ. ยุคหลังๆ
ถูกเปลี่ยนแปลงไปไมมากนัก, เชน DB Narai ที่ผมออกแบบ
ใหเปน ฝ.ศ. ยุค PostScript ที่จะใชโตแคไหนก็ไดนั้น
ผมไดจัดการขาหลัง ก ที่เคยตัดเฉียงมาแตเกากอนให
ตัดนอนตามแนวเสนฐานอยางตัวอื่นๆ จะไดดูเกลี้ยงเกลา
เวลาใชขนาดใหญเปนตัวพาดหัว.
ลูกหลาน ฝ.ศ. ที่กลายเปนฟอนทมหาชนของยุค
PostScript คือ UPC Angsana เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ.
ประการแรก UPC Angsana แทบไมตางจากฟอนท ฝ.ศ.
ยุคคอมพิวกอนหนา ผู ใช (ซึ่งเปนทั้งผูอานดวย) จึงรูสึก
คุนชินที่จะใช. ประการที่สอง UPC Angsana เปนฟอนท

ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ที่บริษัทผูจัดทำไดขายลิขสิทธิ์ให Microsoft นำไปใชกับ
Microsoft Word, Excel ฯลฯ, ‘อังศนา’ จึงเขาไปอยูใน
รายงานคุณลูกสงครูไปจนถึงรายงานคุณพอคุณแมสง
เจานาย! เธอกลายเปนตัวพิมพยอดนิยมทั้งของภาครัฐและ
เอกชน เพราะอานแสนงายแมสงผานแฟกซ! เนื่องจากเธอ
ซึมเขาหยักสมองคนไทยมานานแลว ทั้งตำราเรียน นิตยสาร
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ ไทยรัฐ. อยางไรก็ตาม ในชวงเปลี่ยน
ถายเทคโนโลยีสูฟอนท OpenType การโยกยาย UPC
Angsana จากตาราง ASCII ของฟอนท PostScript เดิม
ไปอยูบานใหมตาราง Unicode นั้น ไดเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางเทคโนโลยีตอเสนรอบรูปอักษรไทยสวนใหญของ
UPC Angsana (ไมใช human error) ทำให ไมสามารถใช
Angsana เปนตัวพาดหัวใหญได.
อยูมาวันหนึ่ง ใครไมรู (ผมขี้เกียจไปจำ) ออกคำสั่ง
ให ใชฟอนทแหงชาติ 13 ฟอนทเปนตัวราชการแทนฟอนท
อื่นๆ รวมทั้งฟอนทตระกูล UPC ดวย. ทำให UPC Angsana
โดน early retire ออกจากราชการดวยขอกลาวหาวา
เปนฟอนทตางชาติ! กอนเกิดเรื่องนี้มีนกั ขาวจาก
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งโทรมาสัมภาษณขอความเห็นผม
เขาเลาใหฟงวาคุณประชา สุวีรานนท (เพื่อนของผมที่เคย
เขียนเชิดชูตัว ฝ.ศ.ไว) ได ใหความเห็นตอกรณีนี้อยาง
ไดอารมณวา ‘เปนเรื่องเหลวไหลสิ้นดี’.
ในความเห็นของผมแลว แบบตัวพิมพตระกูล ฝ.ศ.
ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม, เปนสิ่งประดิษฐขั้นเทพที่ได
รับใชสังคมไทยมาอยางยาวนาน แมอาจมีหลักฐานยืนยัน
ในภายหลังวาผูออกแบบมีเพียงคนเดียวคือชาวฝรั่งเศสที่

ชื่อ หลุยส รอมิเออ ก็ตาม. มันไมตางอะไรจากทองหยิบ
ฝอยทอง ขนมพื้นบานไทยที่ชาวโปรตุเกสนำมาเผยแพร.
ที่เหลวไหลไปกวานั้นคือฟอนทกลุมนี้ถูกแก ไขใหพิมพ
เลขไทยไดโดย(มัก)งายจากตำแหนงแปนเลขอารบิกแทน!
เชนนี้แลว เราคงถึงวันสิ้นโลกในวันที่ ๑๒ December
๒๐๑๒!!!
เนื่องจากในป 2556 เปนปที่แบบตัวพิมพ ฝ.ศ.
จะมีอายุครบ 100 ปพอดี ผมจึงใชโอกาสนี้ทวงความนิยม
ลูกหลานตระกูล ฝ.ศ. ใหกลับคืนมา ดวยมาตรการทั้งดาน
การออกแบบและดานลิขสิทธิ์ควบคูกันไป. ในดานการ
ออกแบบ เริ่มจากการนำ UPC Angsana ที่คนรูจักกันดี
อยูแลวมาปรับปรุงเสนรอบรูปอักษรใหเรียบรอย โดยดึงเอา
ขอดีของตัว ฝ.ศ. ยุคโบราณผสมเขาไป รวมทั้งปรับปรุง
ชองไฟใหม. ที่สำคัญคือ ไดทำการตรึงรูปสระบนลางและ
วรรณยุกตการันต ใหอยูกับอักษร ก-ฮ ในทุกกรณี (ทำดวย
feature ที่เรียกวา Ligature) เมื่อเราใชโปรแกรม Illustrator
จะสามารถตั้งคา tracking ใหขยายเพิ่มชองไฟฟอนท ฝ.ศ.
ตัวใหมนี้เทาไรก็ได โดยที่รูป สระ วรรณยุกต จะไมกระเด็น
หลุดจากอักษร (ที่มันกำกับอยู) เหมือนอยางฟอนททั่วๆ ไป.
ในสวนของอักษรลาตินที่อยูใน UPC Angsana เดิม ซึ่งดู
ตัวเล็กไมไดสัดสวนกับอักษรไทย ก็ไดทำการขยายชวยขึ้น
อีกเล็กนอย.
ในดานลิขสิทธิ์ไดยกฟอนท ฝ.ศ. ใหมนี้ใหเฉพาะ
ภาครัฐโหลดไปใชฟรีได ในทุกกรณีโดยไมตองติดปญหา
ลิขสิทธิ์ เพราะแมแตตัวอักษรลาตินที่อยูใน UPC Angsana
เดิม ทำไวเปนตัว Times ก็ไดปรับปรุงแก ไขทั้งรูปอักษร
และสัดสวนระหวางตัวนำกับตัวตามเสียใหมเปนที่
เรียบรอยแลว.
ผมจงใจตั้งชื่อ ฝ.ศ. ใหมตัวนี้วา DB Angkana
เหตุผลแรกคือ มันฟงดูคลาย Angsana แตไมใช. อีกเหตุผล
คือ เพื่อเปนฟอนทที่สอนใหคนกลับไปเรียนรูคุณคาดั้งเดิม
ของตัว ฝ.ศ. ชั้นครูในป พ.ศ.2456.
คุณครู อังคณา หลาน ฝ.ศ. คนนี้จึงสามารถกลับ
เขารับราชการตอไดแลว สวนวาใครจะดึงตัวไปใช ในงาน
ภาคเอกชนก็ตองซื้อตัวครับ!

แบบตัวเนื้อที่ ใช ในบทความนี้ : 14-Point DB Angkana, Leading 15 points.
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