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ดีบี บางรัก

ลายลักษณหลัง 2470

โปงบาง (ถายเทาแบบจริง)
จากแบบตัวพิมพของ ศรีอักษร

DB BangRak คืองานอนุรักษแบบตัวเรียงพิมพตะกั่วคลาสิค
ที่มีชื่อเรียกตามรูปลักษณของมันวา ‘โปงบาง’
An innovative lead-type design on an
advertisement in the June 1927 issue of the news
magazine Ruamkhow did much to attract attention at
the time. It was a beautiful 32-point display face which
had been newly cast by Mr Zair, a noted typographer of
yesteryear whose foundry was situated in the district
of Bangrak. A face with a hint of horizontal and vertical
contrast in a somewhat narrow letterform resembling
the looks of Century, it was the first Thai font to offer
a choice of two “tail” strokes. Where a tailed character,
such as ช, ซ, ศ, or ส, was placed without an overhead
vowel, the long tail could be used; and where a vowel
got in the way, the short-tailed version took over.
Although a font with a touch of elegance as well as
good readability, Mr Zair’s innovation, however, did not
survive to the age of PostScript type.
DB BangRak is the author’s effort to recast Zair’s
innovative design using OpenType technology. With
BangRak, an auto ligature is made whenever a vowel
is placed over a short-tailed character thus offering
a clean, neat line of type every time without the need
for manual adjustment. This makeover face comes in a
complete range of styles: Light, Regular, Medium, Bold
and Italic.
The name BangRak is derived from the late Mr
Zair’s foundry address.

วงการสิ่งพิมพยุคแรกๆ ของสยาม เรียกตัวเรียง
ตะกั่วที่ใชเปนเนื้อเรื่อง (text) รวมๆ กันวา ‘ตัวธรรมดา’
และเรียกตัวที่ใชพาดหัว (display) เปนหัวเรื่องวา ‘ตัวโปง’
ซึ่งตัวตองโตกวาตัวเนื้อธรรมดา (เหมือนหัวแมโปงที่โตกวา
นิ้วอื่น). ถายอนกลับไปดูสิ่งพิมพ ไทยยุคกอน พ.ศ.2470 ดู
จะพบวาตัวโปงที่ใชกันอยูมีขนาดไมเกิน 48 พอยท.
ตัวอยางเชนงานโฆษณาป 2468 ที่ตีพิมพ ใน โฆษณาไทย
เลม 1 ของเอนก นาวิกมูล จะเห็นตัวโปงแบบธงสยาม
32 พอยท และตัวโปงที่ดูคลายตัว ฝ.ศ. ธรรมดา.
ตัวโปงธงสยามเสนหนายังคงไดรับความนิยมเรื่อยมา
จนสิ้นสุดยุคตัวตะกั่ว แตตัวโปงที่ดูคลาย ฝ.ศ. นั้นไม ไดรับ
ความนิยมและถูกแทนที่ดวย โปงบาง ซึ่งแมจะมี ฝ.ศ.
เปนตนแบบเชนเดียวกัน แตทวามีรายละเอียดที่ประณีต
งดงามกวามาก.

ตัวโปง ธงสยาม “ตั้ง โตะ กัง”
และตัวโปงที่ดูคลายตัวฝรั่งเศส “อี.ซี. โมโนดแอนโก”
ใช ในงานโฆษณาป 2468 รวมกับตัวฝรั่งเศส หรือ ฝ.ศ.
(จาก โฆษณาไทย เลม 1 โดยเอนก นาวิกมูล)

โฆษณาของนายแซ ที่ตีพิมพ ในนิตยสาร รวมขาว ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2470.
หลักฐานขิ้นสำคัญที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางตัวโปงบางที่ใชกับตัวโปงอื่นๆ
(จาก โฆษณาไทยสมัยแรก โดยเอนก นาวิกมูล)

โปงบาง ปรากฏตัวอยางเปนหลักฐานในงานโฆษณา
‘นายแซ ชางแกะ’ ที่ตีพิมพ ในนิตยสาร รวมขาว ฉบับวันที่ 6
มิถุนายน 2470. โฆษณาชิ้นนี้ไดเผยใหเห็นตัวพิมพ ไทย
ดีสเพลยขนาด 32 พอยท เปนอักษรเสนบางแบบมีหนักเบา.
เสนแนวตั้งจะหนัก สวนเสนแนวนอนจะเบาคลายตัว ฝ.ศ.
ตางกันตรงที่วาการเดินเสนโดยรวมดูออนชอยกวา.
เทียบเคียงตัวพิมพชุดนี้ไดกับฟอนท Century ขณะที่ ฝ.ศ.
นั้นเปรียบไดกับฟอนท Times. ตามหลักฐานในแบบตัว
เรียงพิมพของตงเซียม รานจำหนายตัวเรียงตะกั่วที่เลื่องชื่อ
ตอมา ก็มีตัวพิมพลักษณะนี้ปรากฏชื่อแบบเต็มยศวา
‘ตัวพิมพแบบโปง 32 เสนบาง ขนาด 32 ปอยท’ หรือเรียกยอๆ
วา ‘โปงบาง’ นั่นเอง.
เมื่อดูจากเนื้อความโฆษณาของนายแซที่วา
“จำหนายตัวพิมพอักษรไทย…เชนตัวโปงชนิดตัวที่พิมพนี้…
แลจะมีตัวใหมอยางโตๆ เชน….ตัวใหญขนาด 40 ปอยต,
ตัวเบอเรอขนาด 48 ปอยต” แสดงใหเห็นวาตัวโปงบางเสร็จ
สมบูรณกอน ‘ตัวเบอเรอ ขนาด 48 ปอยต’ ซึ่งนาจะหมายถึง
‘โปงแซ’ ของนายแซซึ่งมีปรากฏใชอยูขนาดเดียวคือ
48 พอยท นั่นเอง. ถาเราลองพยายามเทียบรูปอักษร (glyph)
ของโปงบางกับโปงแซดูอยางละเอียดจะเห็นไดวาตัวพิมพ
ทั้งสองแบบนี้นาจะเปนผลงานที่เกิดจากคนคนเดียวกัน.
ขอสังเกตประการแรกคือรูปอักษรที่เปนแบบฉบับเดียวกัน
กลาวคือ การเดินเสนปากตัว ก ที่ยื่นแหลมเฉียงขึ้นไปโดยไมมี
รอยหยักเขา, เสนหนาของตัว ล ที่ตั้งตรงแลวโคงเฉียง
ทะแยงลงมาที่เสนหลัง และกลุมอักษร บ, อ, ย ที่มีเสนลาง
ตรงเชื่อมเสนหนาหลังดวยมุมโคงโดยมีรัศมีความโคงดานใน
ใหญกวาดานนอก. ลักษณะที่กลาวมาลวนไมเคยปรากฏใน
แบบตัวพิมพชุดใดของไทยมากอน.
ขอสังเกตประการที่สอง คือ ตัวโปงบางและโปงแซ
ถือเปนแบบตัวพิมพคูแรกของไทยที่ทิ้งน้ำหนักเสนไวที่ปลาย
เสนหางอักษรหลายแหง ขณะที่ตัวพิมพซึ่งเกิดขึ้นกอนหนา
ไมเคยทำ. เมื่อรวมขอสังเกตทั้งหมดเขาดวยกันทำใหผม
มั่นใจวา นายแซนาจะเปนคนแกะแบบตัวโปงบางกับมือ
และเลือกใชตัวพิมพ ใหมที่ ‘ดีไซเนอรภูมิใจเสนอ’ เปน
ตัวเรียงในงานโฆษณาของตัวเอง!
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วรรณยุกต, การันต) รวมกับพยัญชนะที่ไมมีหางขึ้นบนได
จึงชวยประหยัดปริมาณชุดตัวเรียงตะกั่วและประหยัด
เวลาในการเลือกหยิบตัวเรียงตามระบบอุตสาหกรรม.
สวนโปงบางซึ่งเกิดมาเปนตัวดีสเพลยขนาด 32 พอยท
ยอมไมมีเนื้อความใหเรียงมากเหมือนตัวเนื้อบรัดเลยหรือ
ฝ.ศ. จึงสมเหตุสมผลที่นายแซจะแหวกกฎดวยการเพิ่มตัว
หางยาวพิเศษเขาไปเพื่อเพิ่มสุนทรีย ใหผูอาน. แลกกับการที่
ตองเพิ่มงานใหชางเรียกเล็กนอยนับไดวาคุม.
สิ่งพิมพ ในยุคหลัง พ.ศ. 2470 นั้น นอกจากจะมี
โปงแซตัวหนาขนาด 48 ปอยทเปนพระเอกแลว ยังมีโปงบาง
ขนาด 32 ปอยทเปนนางเอก และ ‘โปงใหม’ ขนาด 40 ปอยท
(เรียกชื่อตามรานตงเซียม) เปนพระรอง. โปงใหมเคยถูก
ระบุอยู ในโฆษณาของนายแซในบรรทัดกอนหนา ‘ตัวเบอเรอ
48 ปอยต’ วา ‘ตัวใหญขนาด 40 ปอยต’ ซึ่งตัวขนาด 40 พอยท
ในยุคนั้นก็มีใหเห็นอยูแบบเดียว. ถาพิจารณาดูตัวอักษร ก, ล
และกลุม บ, อ, ย ของตัวโปงใหมดูจะพบวาคลายกับของ
โปงบางและโปงแซมาก. ถานายแซสามารถสรางตัวพิมพ
แบบตัวโปงไดครบถวนตามที่ประกาศลวงหนาในโฆษณาก็
แสดงวาโปงใหมเปนผลงานของนายแซดวยเชนกัน.
โปงบาง ถือเปนตัวดีสเพลย ไทยเสนหนักเบาตัวเดียว
ของยุคตัวตะกั่วที่ใหความรูสึกออนโยน. อักษรหลายตัวเชน ข,
จ, ร ฯลฯ ไดรบั อิทธิพลมาจากตัวเนื้อ ฝ.ศ. แตดวยขนาด
ตัวพิมพที่โตกวาทำใหนายแซสามารถใสรายละเอียดลงไปได
มากกวา ฝ.ศ. ตนแบบ. นายแซนำ ฝ.ศ. มารีดน้ำหนักใหเสน
แนวตั้งบางลง ทำตัวใหผอมลง. ริดเสนกิ่งตัว บ, ป, ษ, ญ
และ ช, ซ ของตัวเนื้อ ฝ.ศ. ออกแลวลบมุมฉากดวยเสนโคง
แทน. สิ่งที่ทำให โปงบางตางไปจาก ฝ.ศ. อยางเห็นไดชัดคือ
ปลายหางโคงทิ้งน้ำหนักของตัวอักษรหลายตัวที่ดูกรุยกราย
ไฮโซกวา. โดยเฉพาะอักษร ช, ซ, ศ และ ส ของโปงบางนั้น
พบวามีอยู 2 ชุดใหชางเรียงตัวตะกั่วเลือกใช. ชุดหนึ่งจะเปน
แบบหางโคงยาวสูงขึ้นไปดูออนชอยและเห็นไดเดนชัดวา
แตกตางจากตัว ข, ฃ, ค, ล ที่ไมมีหาง (แมวางานพิมพยุคเกา
จะหยาบจนหางอักษรขาดไปบาง!) สวนอีกชุดจะเปนแบบ
หางสั้นไวสำหรับเรียงสระ วรรณยุกตซอนขึ้นไป. หางแบบ
เผื่อเลือกนี้ถือเปนบรรทัดฐานขั้นสูงของตัวพิมพ ไทยที่นายแซ
ไดสรางไวเปนคนแรก. ตัวตะกั่วที่เกิดขึ้นมากอนหนาโปงบาง
ทั้งหมดนั้น อักษร ช, ซ, ศ และ ส ลวนถูกจัดระเบียบใหหาง
หดต่ำ เพื่อเปดพื้นที่วางให ใชชุดอักษรบน (พวกสระบน,

แตเปนเรื่องนาเสียดายที่เมื่อยุคตัวเรียงพิมพ
ดวยแสงของไทยมาถึงกลับไมมีใครอนุรักษ โปงบางเปนตัว
คอมพิวกราฟค หรือแมแตเปนฟอนท PostScript ในยุค
ตอมาก็ตาม. โปงบางและเพื่อนๆ ของมันถูกปลอยทิ้งเปน
เศษตะกั่วตามโรงพิมพเกาๆ รอวันถูกหลอมรีไซเคิลโดยผูคนที่
ไมรูคุณคา. จนวันหนึ่งตัวตะกั่วไทยมากมายไดถูกขายไปใน
ราคาถูกๆ ใหพอคานำไปหลอมเปนองคจตุคาม!
อันที่จริงการสรางตัวพิมพ ไทยใหมีหางเผื่อเลือก
อยางโปงบางนั้นเปนไปไม ไดเลยสำหรับตัวพิมพคอมพิว
และฟอนทดิจิตอลยุคแรกที่ยังเปน PostScript เพราะตางลวน
มีขอจำกัดใหตองมีเสือชางหางสั้นอยางละตัวในแบบตัว
พิมพแตละชุด. แตดวยเทคโนโลยีของฟอนท OpenType
ปจจุบันที่สรางดวย FontLab นั้นสามารถทะลายขอจำกัดเรื่อง
หางไปแลว. ดวยสมรรถนะ (feature) พิเศษที่เรียกวา
ligature (จำงายๆ วา ลิเก-เจอ) สามารถเขียนโปรแกรมจับคู
ชุดอักษรบนไดวาจะเลือกเลนลิเกกับเสือหรือชางตัวไหน.
พูดงายๆ คือถาเราพิมพ ส จะได ส หางยาวสูงขึ้นไปเปนตัว
ปรกติ ตอเมื่อพิมพสระเพิ่มเขาไป จะมีคำสั่งกำกับไววา
ถาสระอี เจอ ส เสือ จะเลือกเลนลิเกกับตัวหางสั้นเปน สี
(จะได ไมตบตีกับตัวหางยาวเหมือนละครน้ำเนาไทย!)

ฝรั่งเศส

โปงบาง

DB BangRak Light บ ฐานกลมกวา บ ของโปงบาง

DB BangRak (Light, Regular, Medium, Bold)

ส หางสูงยาว
เมื่อไมมีอักษรบน
กำกับ
ตัวโปงบาง ในสมุดภาพนางงาม
งดงามดวยคูอักษรหางสั้นยาวหลายตัว
(ภาพจากหนังสือ A Century of Thai Graphic Design
โดย เอนก นาวิกมูล)

DB เริ่มทำฟอนท PostScript ใชเอง (ฟอนทสวนใหญ
ใน DB#1) ตั้งแตตอนที่ใชชื่อบริษัทวา Dear Book ที่ตั้ง
ขณะนั้นอยูถนนสุรวงศ เขตบางรัก. ชางบังเอิญจริงๆ ที่ไปซ้ำ
กับตำบลที่อยูของรานนายแซที่พิมพระบุไวตอนทายโฆษณา.
พูดแบบสำนวนบูลิ้มก็ตองบอกวา เปนเพราะฟาลิขิตไวแลว
ให เลา ชั้ง ฮุย (ชื่อจีนเต็มยศของผมที่พอตั้งให) เปนผูสืบทอด
เพลงกระบี่ของทานแซ! ดังนั้น โปงบางในภาคสองที่เปน
OpenType จึงใหชื่อเปนอื่นใดไม ไดตอง ‘ดีบี บางรัก’ เทานั้น.
เพราะชื่อนี้นอกจากจะบันทึกประวัติศาสตรสถานที่ทำงาน
ทั้งของนายแซผูสรางและของ DB เกาผูสานตอแลว ยังคง
คำวาบางไว ให โยงถึงชื่อโปงบางเดิมที่มีอยูน้ำหนักเดียว.
ผมพยายามรักษาสำเนียงระรื่นหูของโปงบางไว ใน
DB BangRak ให ไดมากที่สุด. สวนใหญมันจะแสดงออก
ที่ปลายหาง แมแตปลายหางที่อยู ในแนวดิ่ง เชน ป, ฤ ฯลฯ
จะมีการสะบัดปลายทั้งที่ตั้งขึ้นและดิ่งลงในทิศทางที่สลับกัน,
แมจะเพียงเล็กนอยแตก็เพียงพอใหหวนระลึกถึงตัวอักษร
เขียนลากหางอยางไทยโบราณ. หากพิจารณาเฉพาะเสนที่
ฐานของชุดโปงบาง ยังพบวากลุมอักษร บ (บ, ป, ษ) รวมทั้ง
อ, ย มีฐานที่คอนขางแบนไมออนหวานเหมือน อ, ย ของตัวพื้น
ฝ.ศ. ตนตำรับ จึงปรับเพิ่มความโคงมนใหระรื่นตามากขึ้น.
ระยะชองไฟทั้งแนวระดับ (ระหวางตัวอักษรที่ตั้งอยูบน
เสนฐาน) และแนวตั้ง (ระหวางชุดอักษรบนกับตัว

ส หางสั้น
กระชับพื้นที่สำหรับ
วางอักษรบน

พยัญชนะ) จงใจใหดูโปรงเขาไวเพื่อใชเปนตัวเนื้อเรื่องได.
จากนั้นจึงคอยเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปจากตัวบางเปนตัวปรกติ,
ตัวกลาง และตัวหนา รวมทั้งชุดตัวเอนจนไดครอบครัวตัวเนื้อ
ที่สมบูรณ. ถึงตรงนี้ยิ่งเห็นไดชัดวาชื่อโปงบางเดิมที่มี
ความหมายแคบเพียง ‘ตัวดีสเพลยเสนบาง’ นั้นไมเหมาะแลว
ที่จะนำมาใชกับฟอนทหลายน้ำหนักที่สามารถใชเปน
ตัวเนื้อได.
ชุดตัวพิมพอักษรโรมันใน DB BangRak ไดปรับปรุง
จากฟอนท Century ทั้งสัดสวนความกวาง และน้ำหนักเสน
จนกลมกลืนกับชุดอักษรไทยทั้ง 4 น้ำหนัก. ชุดตัวเอนเดิม
ของ Century ที่ตัวพิมพเล็กและตัวเลขของมันดูออนหวาน
เกินหนาเกินตาตัวไทยเอนนั้นไดถูกปรับแตงรูปอักษรให
ทะมัดทะแมงขึ้น รวมทั้งลดองศาที่เอนจากเสนดิ่งลง.
สมัยผมยังเล็ก พอเคยพาผมเขาสนามศุภชลาศัย
ไปดูบอลคูระหวางจีนไตหวันกับไทย. ไมแปลกที่เราเชียร
คนละฝายอยางสนุก ไมขัดแยง เพราะเราตางเขาใจดีวา
คนหนึ่งอพยพมาจากจีนแผนดินใหญ อีกคนเกิดเมืองไทย
จะให ใครรักชาติภาษาอื่นมากกวาแผนดินเกิดเปนไปไดยาก.
ผมรักตัวพิมพ โปงบางในฐานะสิ่งประดิษฐของชาติที่สะทอน
วัฒนธรรมอันดีงาม และจะมีความสุขมากถาลายลักษณ
หลัง พ.ศ. 2470 จะถูกนำกลับมาใช ใหมเพื่อสื่อใหคนไทย
พูดจาภาษาดอกไมกันใหมากขึ้น รับฟงกันใหมากขึ้น
มีน้ำใจตอกันใหมากขึ้น…
คนไทยสวนใหญจะไดกลับมารักกันอีกครั้ง
ใหสมชื่อบาง.

แบบตัวเนื้อที่ใช ในบทความนี้ : 14.5-Point DB BangRak, Leading 15.5 points.

