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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.

 ถ�าใครมี American telephone directories 

ของป� ค.ศ.1937 อยู�ในมือ เป�ดดูจะพบ ‘Bell Gothic’ 

ตัวพิมพ�ใหม�ล�าสุด (ของยุคน้ัน) ท่ี Chauncey H. Griffith 

ออกแบบ. ลักษณะเป�นตัวพิมพ�ท่ีอักษรค�อนข�างผอม 

เพื่อให�จุเนื้อหาได�มากๆ น่ันเอง. ทว�ารายละเอียดของรูป

อักษรและช�องไฟหลวมๆ มีส�วนช�วยให�มันอ�านง�ายอย�าง

นาทึ่ง.

 ด�วยคุณความดีของ Griffith ทำให� Bell Gothic 

กลับมาได�รับความนิยมอีกในยุค 1990s จนถึงป�จจุบัน. 

Bell Gothic ท่ีได�รับการอนุรักษ�เป�นฟอนต� Opentype 

ล�าสุดน้ีนาจะยังคงเค�าโครงของเดิมของ Griffith อยู�มาก 

ดังจะเห็นได�จากน้ำหนักท้ัง Light และ Bold ของมันท่ี

ค�อนข�างบางเมื่อเทียบกับฟอนต�ตัวเนื้อเรื่อง (text type) 

ท่ีเกิดใหม�ในยุคน้ี. คงเป�นเพราะเดิมถูกออกแบบเป�น

ตัวเรียงพิมพ�ขนาดเล็กๆ ท่ีต�องใช�พิมพ�บนกระดาษ

ไม�เคลือบผิว (uncoated paper) จึงต�องทำเส�นบางเข�าไว� 

(เผื่อซึมแล�วสวยพอดี!). ตัว Black ของ Bell Gothic 

ก็เช�นกันไม�ค�อยหนานัก เป�นได�แค� Medium หรือ Bold 

ของฟอนต�แบบ sans serif ท่ัวๆ ไปเท�านั้น.

DB Bunjerd คือ การถือกำเนิดใหม�ของฟอนต�ไทยเช้ือสาย sans serif 
อมตะของฝร่ัง ด�วยน้ำหนักตัวพิมพ�ท่ีมีให�เลือกใช�เหลือเฟอ 
และแบบอักษรลาตินท่ีปรับปรุงใหม�หมดท้ังชุดให� ‘บรรเจิด’ กว�าเดิม.

 ท่ีนาสังเกตเก่ียวกับรูปอักษรของ Bell Gothic 

ท้ัง 3 น้ำหนักคือ ในชุด Light และ Bold จะมีส�วนคล�าย

กันมากกว�า ส�วน Black จะแตกต�างออกไปอย�างเห็นได�ชัด 

กล�าวคือ ชุด Light และ Bold น้ัน พวก ascender (หางของ 

b, d, h, k, l) จะตัดปลายทะแยงจากซ�ายขึ้นขวาเหมือนกัน 

ส�วนชุด Black จะตัดในแนวนอน. และเส�นแนวตั้งของอักษร

ทรงรีอย�าง c, e, o เส�นหน�าของ d, g, q หรือเส�นหลัง b, p

ในชุด Light และ Bold ยังคงโค�ง ส�วนของชุด Black กลับ

ถูกบีบเส�นต้ังให�ตรงมากน�อยต�างกันไป. ในสายตาของ

ผมแล�ว ผมกลับเห็นว�า Bell Gothic Black ดูเท�ห�กว�าเพื่อน

ร�วมก�วนของมัน. ถ�าเอามาเทียบกับ Meta (ท่ีกลายมาเป�น 

DB Moment) ฟอนต�ทรงค�อนข�างผอมเหมือนกันก็นับว�า

ต�างกันมาก. Meta ดูละเมียดละไมละเอียดทุกฝ�ก�าวพูดจา

เสนาะหู ขณะท่ี Bell Gothic ดูเรียบง�ายตรงไปตรงมา

ไม�อ�อมค�อม ทว�าสุภาพมีเสนห�ไม�ก�าวร�าวซึ่งเป�นบุคลิก

ท่ียังไม�เคยมีในฟอนต�ตระกูล DB. ย่ิงพิจารณาดูตัว u, n 

ของมันย่ิงเห็นความเหมาะสมจะนำมาเป�นต�นแบบทำตัว

หัวเรื่อง (display) หรือหัวรอง (subhead) ไทย เพราะ

เส�นหน�าหลังเชื่อมโยงกันด�วยเส�นโค�งทะแยงสูง ทำให�นำมา

ปรับเป�นตัว น ท่ีดูไม�สับสนกับ ม (ตัวกลับด�านของ น), บ 

และได� ท ท่ีไม�ดูสับสนเป�น ก ง�ายๆ (เมื่อใช�ในขนาดเล็กๆ 

หรือต�องดูไกลๆ) เหมือนที่เคยเกิดป�ญหาจากฟอนต�ไทย

เสมือนโรมันอื่นๆ.

 การออกแบบตัวพิมพ�ไทยเร่ิมต�นจากน้ำหนัก Bold 

ไทยก�อน โดยเทียบเคียงจาก Bell Gothic Black ต�นแบบ. 

ลักษณะเด�นของชุด Black นอกจากรูปอักษรท้ังชุดจะเป�น

เส�นหนัก-เบาตามแนวตั้ง-นอนแล�ว ท่ีสำคัญคือ ตัวพิมพ�เล็ก 

(ซึ่งมักเป�นต�นแบบหลักในการปรับปรุงเป�นตัวพยัญชนะไทย) 

จะเน�นเส�นแนวตั้งให�ตรงเป�นพิเศษ. ดังนั้นตัว อ ท่ีปรกติ

เส�นหน�าและเส�นหลังท่ีเคยโค�งก็จะถูกเหยียดตรงเหมือน e 

ของชุด Black. และตัว ด, ต จะมีเส�นหน�าตรงเหมือนตัว q

เป�นต�น. ตัว ย ซึ่งมีท่ีใช�ร�วมกับตัว อ บ�อยๆ จึงถูกซ�อน

เส�นตรงสั้นๆ ในเส�นโค�งแนวตั้งเข�าไปด�วยให�ดู

กลมกลืนกัน.

art4d

Time to try?

นิตยสาร art4d ใช� Bell Gothic Black พาดหัวได�สวยมาช�านาน.
ถึงเวลาหรือยังท่ีจะลอง ‘พูดไทย’ ด�วย display ไทยท่ีเข�ากัน?
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เอกสารอางอิง : 30 Essential Typefaces for a Lifetime; Imin Pao and Joshua Berger, 2006
แบบตัวพิมพเนื้อ : 15-Point DB Manit, Leading 16 points

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X Light

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X Medium 

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X Bold

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB Bunjerd X Heavy 

 ตัว ก ซึ่งแม�จะดูตรงๆ อยู�แล�ว ส�วนปลายปากก็ยัง

จงใจตัดตรงในแนวตั้ง. หางของ ฎ, ฏ ท่ีมักเคยชินกับ

การจบด�วยเส�นโค�งหรือเส�นตรงแนวทะแยงที่ส�วนปลาย 

กลับเลือกจบด�วยเส�นตรงสั้นๆ ในแนวดิ่งแทน.

 สระอะ ท่ีแม�จะมีหางโค�งทะแยงก็ยังคงรูปหัวเส�นตรง

สั้นๆ ในแนวดิ่งเอาไว� (ไม�ใช�ลักษณะน้ีกับไม�หันอากาศ 

เพราะจะดูสับสนกับไม�โทเอาได�!) หางโค�งทะแยงของ ะ 

เป�นความจงใจให�สัมพันธ�กับเส�นล�างของตัว น ท่ีได�จาก 

u ของชุด Black. หยักท่ีฐานของ พ, ฟ ก็ได�จากการเลียน

แบบเส�นล�างของ น เช�นกัน.

 ตัว ข แม�ว�าส�วนหัวยังคงขมวดม�วนขนาดใหญ�ล้ำเส�น

หน�าออกไปให�อ�านได�ชัด (ตามแบบฉบับของ DB) แต�เลือก

ชนกับเส�นด่ิงให�เห็นเป�นสันโดยไม�ลบมุมเพื่อเป�ดโอกาสให�

เห็นแนวเส�นตรงได�ยาวขึ้น.

 บ�อยคร้ังที่เราจะพบความสับสนระหว�างตัว ซ กับ 

ช ในตัวพิมพ�ขนาดเล็กๆ. หัว ซ ท่ีได�จากการเติมขีดสั้นๆ 

ในแนวดิ่งก�อนขมวดหัว นอกจากจะเป�นการรักษา DNA 

ของตัวพิมพ�ชุดน้ีแล�วยังช�วยแก�ป�ญหาความสับสนกับ ช 

อย�างได�ผลชะงัด. ลักษณะหัวของ ซ ตกทอดไปถึงตัว ไ 

รูปโฉมแปลกตา. ส�วน ใ และ โ เป�นไปในทำนองเดียวกับหัว 

ข, ช เช�นเดียวกับเคร่ืองหมายคำถาม ท่ีต�างไปจากของชุด

Black เดิมของ Griffith.

 ถ�าสังเกตเส�นบนของตัว ต ตรงรอยหยักให�ดีจะพบ

ว�าต�างไปจาก q ต�นแบบ คือ แทนท่ีเส�นหลังจะตรงทื่อ 

กลับปรับให�ปลายบนดูคล�ายเลข 1 ซ�อนอยู�เพื่อเน�นรอยหยัก

ขึ้นให�ดูเป�น ต ได�ง�ายขึ้น. ลักษณะพิเศษน้ีถูกใช�ต�อในหลายที่

คือ ผ, ฝ, ๆ, ๒, ๘ และไม� ไต�คู�.

 แม�สัดส�วนตัวพยัญชนะปรกติอย�าง น, บ จะกว�างกว�า

ตัว u ของ Bell Gothic Black เล็กน�อย แต�เมื่อถึงบทตัวที่

ควรผอมได� เช�น ง, จ, ว ก็เลือกท่ีจะผอมเป�นพิเศษเพื่อใช�

ความแตกต�างของความกว�างรูปอักษรให�เกิดประโยชน�

ในการอ�าน. หางตัว ง, หัวตัว จ (เช�นเดียวกับหัวตัว ค)

ยืมมาจากหางตัว r แตะกับเส�นต้ัง จะได�ดูผอมๆ โล�งๆ

เหมือนตัว r สมใจอยาก. อักษรตัวแคบพวกนี้จะมีชุดสระอิ 

อี อึ อื ชุดแคบของมันเอง เพราะได�ทำ ligature ไว�ให�แล�ว 

(ต�องใช�กับโปรแกรมที่รองรับ ligature ได�เท�านั้น) จึงไม�ต�อง

กลัวสระบนของมันจะไปชนทับหาง ป, ฝ, ฟ หรือสระบนของ

ตัวพยัญชนะที่อยู�ข�างหน�า.

 ตัว ล เส�นหลังของมันยังคงปลายล�างงอเล็กน�อยแบบ

ตัว a ต�บแบบไว�เพื่อแก�เลี่ยน. หาง ส ท่ีงอกลักษณะล�อเลียน

กับปลายล�างของมัน ถูกนำไปใช�กับหาง ช, ซ, ศ, ฬ,  ฮ 

และเลยเถิดไปถึงขมวดม�วนของ ห  ทำให� ได� ห ท่ีดูแปลกตา

ออกไปจากเดิมๆ.

 ในรายละเอียดเล็กๆ น�อยๆ เช�นการเล�นสันท่ีรอยต�อ

ระหว�างเส�นต้ังด�านหน�ากับเส�นโค�งบนในตัว ค, หัวของไม�โท

ท่ีคล�ายหัว ข รวมทั้งไม�ตรีท่ีงอกเงยออกมาจากไม�โท ฯลฯ 

ทำให�แบบตัวพิมพ�ไทยใหม�ท่ีได�ชุดน้ีดูมีบุคลิกชัดเจนเป�นของ

มันเอง. จะมีอักษรบางตัวเท�านั้นท่ีอาจดูไม�แตกต�างจาก

ฟอนต�อื่นๆ เช�น บ, ป หรือสระ า เป�นต�น (รวมเป�น ‘บาป’ 

พอดี!).

 ส�วนพวกสระบนล�างทั้งหมด รวมไม�เอก, ไม�จัตวา, 

การันต� ถึงจะปล�อยให�มันดูคล�ายๆ กับฟอนต�อื่นไปบ�าง 

ก็ไม�มีผลต�อบุคลิกตัวพิมพ�ชุดน้ีเท�าใดนักเพราะมันไม�

สามารถใช�โดดๆ ได� ต�องผสมกับตัวพยัญชนะซึ่งส�วนใหญ�

มีบุคลิกชัดเจนอยู�แล�ว.

 เมื่อเสร็จน้ำหนัก Bold ของภาษาไทยและปรับแต�ง

Bell Gothic Black ให�กลมกลืนเข�าชุดกันแล�วจึงขยาย

ครอบครัวออกไปเป�น Medium, Regular, Light และตบท�าย

ด�วย Heavy ให�สะใจขึ้นไปอีกรวมเป�น 5 น้ำหนัก (แซง Bell 

Gothic เดิมที่มีอยู�เพียง 3 น้ำหนัก) เนื่องจากน้ำหนักเส�น

ของชุดท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาไม�ซ้ำกับน้ำหนักเดิมเลยและ

รูปลักษณ�อักษรยังแปลกตาออกไป จึงไม�เป�นการเกินเลยไป 

สำหรับการให�ชื่อฟอนต� 5 น้ำหนัก รวมกับตัวเอนเป�น 

10 สไตล�ชุดน้ีว�า ‘DB Bunjerd’.

 คำศัพท�เก�าอย�าง ‘บรรเจิด’ ยังกลับมาฮิตในกลุ�ม

คนรุ�นใหม�ได� ทำไม DB Bunjerd เหลนของเจ�าคุณทวด 

Bell Gothic จะกลับมาบรรเจิดไม�ได�! 

Bell Gothic Black

DB Bunjerd X Bold


