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DB Bunjerd คือ การถือกำเนิดใหมของฟอนตไทยเชื้อสาย sans serif
อมตะของฝรั่ง ดวยน้ำหนักตัวพิมพที่มีใหเลือกใชเหลือเฟอ
และแบบอักษรลาตินที่ปรับปรุงใหมหมดทั้งชุดให ‘บรรเจิด’ กวาเดิม.

DB Bunjerd emulates the letterforms of the
Latin typeface Bell Gothic. Designed by
Chauncey H. Griffith in 1937 for use with
American telephone directories, the thin
lettters of Bell Gothic made it ideal for packing
large amounts of information on a single page.
The font regained its popularity in the 1990s.
Both regular and bold versions of the font are
relatively lighter than most Latin typefaces.
Its ascenders are terminated in a slant.
Attempts to condense the letterforms are most
evident in its black version, where the vertical
curves of letters b, c, d, g and o are rendered
almost as straight verticals. These Bell Gothic
Black’s characteristics are emulated in the
Latin and Thai letterforms of DB Bunjerd in
weights ranging from light, regular, medium,
bold and heavy, which are equivalents of the
original Bell Gothic Black respectively. The
result is a Thai display face for use where a
look of robustness is required in a display
block with tight horizontal space.

ถาใครมี American telephone directories
ของป ค.ศ.1937 อยูในมือ เปดดูจะพบ ‘Bell Gothic’
ตัวพิมพ ใหมลาสุด (ของยุคนั้น) ที่ Chauncey H. Griffith
ออกแบบ. ลักษณะเปนตัวพิมพที่อักษรคอนขางผอม
เพื่อใหจุเนื้อหาไดมากๆ นั่นเอง. ทวารายละเอียดของรูป
อักษรและชองไฟหลวมๆ มีสวนชวยใหมันอานงายอยาง
นาทึ่ง.
ดวยคุณความดีของ Griffith ทำให Bell Gothic
กลับมาไดรับความนิยมอีกในยุค 1990s จนถึงปจจุบัน.
Bell Gothic ที่ไดรับการอนุรักษเปนฟอนต Opentype
ลาสุดนี้นาจะยังคงเคาโครงของเดิมของ Griffith อยูมาก
ดังจะเห็นไดจากน้ำหนักทั้ง Light และ Bold ของมันที่
คอนขางบางเมื่อเทียบกับฟอนตตัวเนื้อเรื่อง (text type)
ที่เกิดใหมในยุคนี้. คงเปนเพราะเดิมถูกออกแบบเปน
ตัวเรียงพิมพขนาดเล็กๆ ที่ตองใชพิมพบนกระดาษ
ไมเคลือบผิว (uncoated paper) จึงตองทำเสนบางเขาไว
(เผื่อซึมแลวสวยพอดี!). ตัว Black ของ Bell Gothic
ก็เชนกันไมคอยหนานัก เปนไดแค Medium หรือ Bold
ของฟอนตแบบ sans serif ทั่วๆ ไปเทานั้น.

art4d

Time to try?
นิตยสาร art4d ใช Bell Gothic Black พาดหัวไดสวยมาชานาน.
ถึงเวลาหรือยังที่จะลอง ‘พูดไทย’ ดวย display ไทยที่เขากัน?

ที่นาสังเกตเกี่ยวกับรูปอักษรของ Bell Gothic
ทั้ง 3 น้ำหนักคือ ในชุด Light และ Bold จะมีสวนคลาย
กันมากกวา สวน Black จะแตกตางออกไปอยางเห็นไดชัด
กลาวคือ ชุด Light และ Bold นั้น พวก ascender (หางของ
b, d, h, k, l) จะตัดปลายทะแยงจากซายขึ้นขวาเหมือนกัน
สวนชุด Black จะตัดในแนวนอน. และเสนแนวตั้งของอักษร
ทรงรีอยาง c, e, o เสนหนาของ d, g, q หรือเสนหลัง b, p
ในชุด Light และ Bold ยังคงโคง สวนของชุด Black กลับ
ถูกบีบเสนตั้งใหตรงมากนอยตางกันไป. ในสายตาของ
ผมแลว ผมกลับเห็นวา Bell Gothic Black ดูเทหกวาเพื่อน
รวมกวนของมัน. ถาเอามาเทียบกับ Meta (ที่กลายมาเปน
DB Moment) ฟอนตทรงคอนขางผอมเหมือนกันก็นับวา
ตางกันมาก. Meta ดูละเมียดละไมละเอียดทุกฝกาวพูดจา
เสนาะหู ขณะที่ Bell Gothic ดูเรียบงายตรงไปตรงมา
ไมออมคอม ทวาสุภาพมีเสนห ไมกาวราวซึ่งเปนบุคลิก
ที่ยังไมเคยมีในฟอนตตระกูล DB. ยิ่งพิจารณาดูตัว u, n
ของมันยิ่งเห็นความเหมาะสมจะนำมาเปนตนแบบทำตัว
หัวเรื่อง (display) หรือหัวรอง (subhead) ไทย เพราะ
เสนหนาหลังเชื่อมโยงกันดวยเสนโคงทะแยงสูง ทำใหนำมา
ปรับเปนตัว น ที่ดูไมสับสนกับ ม (ตัวกลับดานของ น), บ
และได ท ที่ไมดูสับสนเปน ก งายๆ (เมื่อใช ในขนาดเล็กๆ
หรือตองดูไกลๆ) เหมือนที่เคยเกิดปญหาจากฟอนต ไทย
เสมือนโรมันอื่นๆ.
การออกแบบตัวพิมพ ไทยเริ่มตนจากน้ำหนัก Bold
ไทยกอน โดยเทียบเคียงจาก Bell Gothic Black ตนแบบ.
ลักษณะเดนของชุด Black นอกจากรูปอักษรทั้งชุดจะเปน
เสนหนัก-เบาตามแนวตั้ง-นอนแลว ที่สำคัญคือ ตัวพิมพเล็ก
(ซึ่งมักเปนตนแบบหลักในการปรับปรุงเปนตัวพยัญชนะไทย)
จะเนนเสนแนวตั้งใหตรงเปนพิเศษ. ดังนั้นตัว อ ที่ปรกติ
เสนหนาและเสนหลังที่เคยโคงก็จะถูกเหยียดตรงเหมือน e
ของชุด Black. และตัว ด, ต จะมีเสนหนาตรงเหมือนตัว q
เปนตน. ตัว ย ซึ่งมีที่ใชรวมกับตัว อ บอยๆ จึงถูกซอน
เสนตรงสั้นๆ ในเสนโคงแนวตั้งเขาไปดวยใหดู
กลมกลืนกัน.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X Light

Bell Gothic Black
DB Bunjerd X Bold

DB Bunjerd X

DB Bunjerd X Medium
DB Bunjerd X Bold

DB Bunjerd X Heavy

ตัว ก ซึ่งแมจะดูตรงๆ อยูแลว สวนปลายปากก็ยัง
จงใจตัดตรงในแนวตั้ง. หางของ ฎ, ฏ ที่มักเคยชินกับ
การจบดวยเสนโคงหรือเสนตรงแนวทะแยงที่สวนปลาย
กลับเลือกจบดวยเสนตรงสั้นๆ ในแนวดิ่งแทน.
สระอะ ที่แมจะมีหางโคงทะแยงก็ยังคงรูปหัวเสนตรง
สั้นๆ ในแนวดิ่งเอาไว (ไมใชลักษณะนี้กับไมหันอากาศ
เพราะจะดูสับสนกับไม โทเอาได!) หางโคงทะแยงของ ะ
เปนความจงใจใหสัมพันธกบั เสนลางของตัว น ที่ไดจาก
u ของชุด Black. หยักที่ฐานของ พ, ฟ ก็ไดจากการเลียน
แบบเสนลางของ น เชนกัน.
ตัว ข แมวาสวนหัวยังคงขมวดมวนขนาดใหญล้ำเสน
หนาออกไปใหอานไดชัด (ตามแบบฉบับของ DB) แตเลือก
ชนกับเสนดิ่งใหเห็นเปนสันโดยไมลบมุมเพื่อเปดโอกาสให
เห็นแนวเสนตรงไดยาวขึ้น.
บอยครั้งที่เราจะพบความสับสนระหวางตัว ซ กับ
ช ในตัวพิมพขนาดเล็กๆ. หัว ซ ที่ไดจากการเติมขีดสั้นๆ
ในแนวดิ่งกอนขมวดหัว นอกจากจะเปนการรักษา DNA
ของตัวพิมพชุดนี้แลวยังชวยแกปญหาความสับสนกับ ช
อยางไดผลชะงัด. ลักษณะหัวของ ซ ตกทอดไปถึงตัว ไ
รูปโฉมแปลกตา. สวน ใ และ โ เปนไปในทำนองเดียวกับหัว
ข, ช เชนเดียวกับเครื่องหมายคำถาม ที่ตางไปจากของชุด
Black เดิมของ Griffith.

ถาสังเกตเสนบนของตัว ต ตรงรอยหยักใหดีจะพบ
วาตางไปจาก q ตนแบบ คือ แทนที่เสนหลังจะตรงทื่อ
กลับปรับใหปลายบนดูคลายเลข 1 ซอนอยูเพื่อเนนรอยหยัก
ขึ้นใหดูเปน ต ไดงายขึ้น. ลักษณะพิเศษนี้ถูกใชตอในหลายที่
คือ ผ, ฝ, ๆ, ๒, ๘ และไม ไตคู.
แมสัดสวนตัวพยัญชนะปรกติอยาง น, บ จะกวางกวา
ตัว u ของ Bell Gothic Black เล็กนอย แตเมื่อถึงบทตัวที่
ควรผอมได เชน ง, จ, ว ก็เลือกที่จะผอมเปนพิเศษเพื่อใช
ความแตกตางของความกวางรูปอักษรใหเกิดประโยชน
ในการอาน. หางตัว ง, หัวตัว จ (เชนเดียวกับหัวตัว ค)
ยืมมาจากหางตัว r แตะกับเสนตั้ง จะไดดูผอมๆ โลงๆ
เหมือนตัว r สมใจอยาก. อักษรตัวแคบพวกนี้จะมีชุดสระอิ
อี อึ อื ชุดแคบของมันเอง เพราะไดทำ ligature ไว ใหแลว
(ตองใชกับโปรแกรมที่รองรับ ligature ไดเทานั้น) จึงไมตอง
กลัวสระบนของมันจะไปชนทับหาง ป, ฝ, ฟ หรือสระบนของ
ตัวพยัญชนะที่อยูขางหนา.
ตัว ล เสนหลังของมันยังคงปลายลางงอเล็กนอยแบบ
ตัว a ตบแบบไวเพื่อแกเลี่ยน. หาง ส ที่งอกลักษณะลอเลียน
กับปลายลางของมัน ถูกนำไปใชกับหาง ช, ซ, ศ, ฬ, ฮ
และเลยเถิดไปถึงขมวดมวนของ ห ทำให ได ห ที่ดูแปลกตา
ออกไปจากเดิมๆ.

ในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เชนการเลนสันที่รอยตอ
ระหวางเสนตั้งดานหนากับเสนโคงบนในตัว ค, หัวของไม โท
ที่คลายหัว ข รวมทั้งไมตรีที่งอกเงยออกมาจากไม โท ฯลฯ
ทำใหแบบตัวพิมพ ไทยใหมที่ไดชุดนี้ดูมีบุคลิกชัดเจนเปนของ
มันเอง. จะมีอักษรบางตัวเทานั้นที่อาจดูไมแตกตางจาก
ฟอนตอื่นๆ เชน บ, ป หรือสระ า เปนตน (รวมเปน ‘บาป’
พอดี!).
สวนพวกสระบนลางทั้งหมด รวมไมเอก, ไมจัตวา,
การันต ถึงจะปลอยใหมันดูคลายๆ กับฟอนตอื่นไปบาง
ก็ไมมีผลตอบุคลิกตัวพิมพชุดนี้เทาใดนักเพราะมันไม
สามารถใช โดดๆ ได ตองผสมกับตัวพยัญชนะซึ่งสวนใหญ
มีบุคลิกชัดเจนอยูแลว.
เมื่อเสร็จน้ำหนัก Bold ของภาษาไทยและปรับแตง
Bell Gothic Black ใหกลมกลืนเขาชุดกันแลวจึงขยาย
ครอบครัวออกไปเปน Medium, Regular, Light และตบทาย
ดวย Heavy ใหสะใจขึ้นไปอีกรวมเปน 5 น้ำหนัก (แซง Bell
Gothic เดิมที่มีอยูเพียง 3 น้ำหนัก) เนื่องจากน้ำหนักเสน
ของชุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาไมซ้ำกับน้ำหนักเดิมเลยและ
รูปลักษณอักษรยังแปลกตาออกไป จึงไมเปนการเกินเลยไป
สำหรับการใหชื่อฟอนต 5 น้ำหนัก รวมกับตัวเอนเปน
10 สไตลชุดนี้วา ‘DB Bunjerd’.
คำศัพทเกาอยาง ‘บรรเจิด’ ยังกลับมาฮิตในกลุม
คนรุนใหมได ทำไม DB Bunjerd เหลนของเจาคุณทวด
Bell Gothic จะกลับมาบรรเจิดไมได!

เอกสารอางอิง : 30 Essential Typefaces for a Lifetime; Imin Pao and Joshua Berger, 2006
แบบตัวพิมพเนื้อ : 15-Point DB Manit, Leading 16 points

