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ดีบี คลัง
จาก D dog สู ด เด็ก
DB Clung เปนฟอนทไทยเสมือน Bank Gothic
ฟอนทดิสเพลยอักษรโรมันทรงเหลี่ยม
ที่อายุเปนแคเพียงตัวเลข
Bank Gothic เปนหนึ่งในผลงานเลื่องชื่อของ Morris
Fuller Benton ระหวางป ค.ศ.1930-1934. จดเดนของมัน
คือตัวอักษรทรงเหลี่ยมหลายตัว (ดู C, G, J, O, S, U ฯลฯ)
จะถูกลบมุมใหมนเฉพาะเสนรอบนอก สวนเสนรอบใน
ยังคงปลอยใหฉากอยู (คลายกรอบกระดานชนวนโบราณ)
และปลายเสนแนวดิ่งที่มีขนาดสั้น (ดู C, G, J, S, 2, 3 ฯลฯ)
จะถูกตัดเฉียง (คลายลวดเย็บกระดาษ). แมวาโดยภาพรวม
Bank Gothic จะเต็มไปดวยเสนตรงเปนหลัก ก็ยังคงมีบางตัว
ที่ Morris จงใจทิ้งเสนโคงไว ไดแก ตัว D และเลข 5, 6, 9.
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ตัว D ซื่อๆ แบบนี้ไมไดชวยใหเราจดจำความเปน
Bank Gothic ไดมากนัก เนื่องจากมันดูพื้นๆ เหมือน D
ตระกูล sans serif ทั่วๆ ไป แตขอสำคัญคือ มันอานงาย.
ไมเชื่อลองจินตนาการดูวา ถาเอาอักษร B ของ Bank
มารื้อเสนกลางแนวระดับออกแลวเชื่อมตอเสนหลังตรง
แบบตัว O ยอมได D ที่อยูในกรอบใน grid อยางเครงครัด
ทวาสายตาเราจะแยกมันออกจากตัว O ไดยากมากเมื่อใชกับ
สิ่งพิมพในขนาดพอยทที่เล็ก หรือใชกับปายขนาดใหญ
แตตองดูในระยะไกล. เชนเดียวกับ D ของ Eurostile ใชวิธี
ดัดเสนหลังใหโคงออกเล็กนอยแบบตัว O ของมัน ชวยให
สามารถรักษาบุคลิกไวได แตก็ตองแลกกับความสับสนกับตัว
O เล็กนอย และมากขึ้นเมื่อถูกทำเปนตัวมน (ดู DB EuroThai
Rounded ประกอบ).
สวนเลข 5, 6, 9 ของ Bank Gothic นั้น Morris เลือก
ทิ้งเสนหางใหโคงชวยใหมันอานงาย ไมดูกลืนกันไปกับเลข 8
เหมือนที่เกิดใน Eurostile. เราจะเห็นชุดตัวเลขของ Bank
Gothic ถูกใชกับโปสเตอรทดสอบสมรรถนะสายตา
ในจักษุคลินิก ขณะที่กรมการขนสงทางบก (สมัยรัฐบาลไหน
ไมรู) กลับเลือกชุดตัวเลขของ Eurostile ไปใชกับทะเบียน
รถมอเตอรไซค!
แมวาโดยภาพรวมแลว ทั้ง Bank Gothic และ
Eurostile จะดูเหลี่ยมๆ คลายๆ กัน แตมุมของ Bank Gothic
มนนอยกวา (มนเฉพาะเสนรอบนอก) และยังมีการตัดปลาย
เสนตั้งในแนวเฉียง จึงทำให Bank Gothic ดูขึงขัง เขมงวด
ตางจาก Eurostile ที่ดูผอนคลาย ประนีประนอมกวา.
เราจะคุนเคยกับการใช Bank Gothic ในชุดตัวพิมพใหญลวนๆ
หรือไมก็ชุด Small Caps ในหนังประเภทอาชญากรรม หรือ
หนังมหันตภัยพิบัติลางผลาญ เชน The Day After Tomorrow
เปนตน จนคนสวนใหญเขาใจกันวา Bank Gothic ไมมีชุด
ตัวพิมพเล็ก (small letter) เสียอีก.

DB Clung is conceived as a Thai
counterpart of Bank Gothic, a
popular rectilinear Latin font.
Designed by Morris Fuller
Benton (1872-1948), Bank
Gothic is noted for the rounding
of its outside corners as well
as its short, slant-cut verticals.
Some curved verticals are
used in numerals 5, 6, 9 and
the uppercase D, which help to
improve readability, add visual
contrast and at the same time
prevent confusion between the
D and capital O.
These characteristics are
retained in the Thai counterpart
font. For example, the letter ด in
DB Clung has a curved vertical
to distinguish it from ถ. The Latin
characters in DB Clung come
complete with lowercase letters
as well as small caps. The font is
available in three weights: Light,
Regular and Bold.
The name Clung means
“Treasury” or “Bank”.

ปก THE DAY AFTER TOMORROW ใช Bank Gothic Medium พิมพดวยตัว
Small Caps โดยปรับลดชองไฟชวย

เมื่อเริ่มคิดจะออกแบบฟอนทไทยเสมือน Bank Gothic
นั้น ปญหาอยางหนึ่งที่ผมพบคือ ถาใชตัว Small Caps ของมัน
รวมกับชุดภาษาไทยคงดูแปลกแยกไมกลมกลืนกันเทาไหร
เพราะมันไมมี descender หรือหางต่ำแบบตัวอักษรตาม
ทำใหทุกตัวยืนทื่อบนเสนฐานหมด ไมกลมกลืนกับชุดอักษร
ไทยที่มีทั้งเสนที่เลยฐานลงมา และรูปสระลางอยาง อุ อู.
ดังนั้นจึงตองถอย Bank Gothic ชุดที่มีตัวพิมพเล็กมาเปน
วัตถุดิบเพื่อทำฟอนทดิสเพลยไทยตัวใหมแทน และใหชื่อ
เปนไทยวา DB Clung หรือ ‘คลัง’ ที่แปลจาก Bank นั่นเอง.
รายละเอียดในการออกแบบชุดตัวอักษรไทยที่สำคัญของ
DB Clung พอสรปไดดังตอไปนี้.
อักษร ก แทนที่จะเอาตัว U ของ Bank Gothic มาคว่ำ
ธรรมดาเกินไป ผมเติมเสนบนยื่นออกไปขางหนาเล็กนอยใหดู
เปนปากและตัดปลายเฉียงใหลอกับลูกเลนของ Bank Gothic.
เชนเดียวกัน ตัว ข และ ช ผมเลือกที่จะขมวดหัวเพื่ออวด
เสนตัดปลายแนวเฉียง แลวใชวิธีแยก ซ ออกจาก ช ดวยการ
เอาตัว ช มาบากเสนนอนที่หัวออกเปนรอยเวนวาง ทำให
กลายเปน ซ ไดโดยไมตองใหเสนบนหยักทั้งเสนอยางที่
เคยชินกัน. ที่ทดลองใชวิธีนี้เพราะดูเรียบดีเหมือนนำเสนนอน
2 เสนที่ปลายตัดเฉียงมาแตะบรรจบกัน. ความสับสนระหวาง
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

DB Clung Light, DB Clung, DB Clung Bold
Bank Gothic Medium

ไมนาเชื่อเลยวาในความเปนจริงแลว
จาก A-Z ของ Bank Gothic
มีตัวอักษรที่แยกแยะแทบไมออก
จากฟอนท sans serif อื่นๆ เลย
ถึง 16 ตัว คือ A, D, E, F, H, I,
K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z.
มีเพียง 10 ตัวที่เหลือเทานั้นคือ
B, C, G, J, O, P, Q, R, S, U
ที่มีลักษณะเดนของมันกำกับอยู
(แตก็เพียงพอที่จะสรางความแตกตาง
จากฟอนททรงเหลี่ยมอื่นๆ ได)
ตางจาก a-z ของ Bank Gothic
มีอักษรถึง 18 ตัว
ที่มีลักษณะเดนของมันกำกับอยู
และตางจาก ก-ฮ ใน DB Clung
ที่มี DNA ของ Bank Gothic
กำกับอยูครบทุกตัว แมแตรูปสระ
และวรรณยุกตการันต ก็มี DNA
เกือบครบ ยกเวนเพียงแคสระเอ, แอ
และไมเอก, ไมจัตวา 4 ตัวเทานั้นเอง!!!

ช-ซ นาจะเกิดไดยากมาก (เพราะรองมันชัดพอสมควร)
เชนกรณีที่พิมพดวยขนาดพอยทคอนขางเล็กดวยตัว ช แทๆ
แตดวยขอบกพรองทางการพิมพ (กระดาษ, เพลทชำรด ฯลฯ)
ทำให ช หัวแหวงขาวคลาย ซ. ใครที่บังเอิญชื่อ ตัน ชวย
ก็จะซวยไป! การบากเสนแทนหยักทั้งเสนของ ซ ถูกใชกับทั้ง
ฆ, ฑ รวมไปจนถึงไมไตคูและไมตรีดวย.
ในอักษร น, ม (และกลุมตัวคลายที่มีขมวดมวนที่ฐาน
เหมือนกัน) นั้น ผมไมอาจใชประโยชนจากตัวพิมพเล็ก Bank
Gothic ชุดที่ซื้อมา เพราะตัว u ไมสามารถแปลงเปน น
ไดเลย ทั้งนี้เพราะรอยหยักที่ฐานตื้นมาก ผมจึงจำเปนตอง
เปลี่ยนเปนยกเสนลางตัว น เฉียง และยอมใหมันยื่นเลย
เสนหลังแหลมออกไปเล็กนอย (คลาย น ใน DB Ramintra)
ซึ่งมันลอกับลีลาตัดปลายเฉียงของ Bank Gothic พอดี.
ตัว ม และ ท ไดอานิสงสจากตัว น สวนตัว ห ไดจากการ
ตอยอดจาก ท.
สำหรับกลุมอักษรตัวมีหาง ศ, ส, ฮ นั้น เลือกใชหาง
เฉียงวางตำแหนงกลางเสนบนแบบวิธีเขียนอักษรประดิษฐ
ของชางเขียนในยุคเกา ทั้งนี้เพราะตองการรักษา DNA
‘เหลี่ยมในมนนอก’ ของมุมบนซายไวใหเห็นไดชัดๆ โดย
ไมมีหางงอกขึ้นมากวน. ตัว ฐ ก็อาศัยวิธีการเอาตัว จ
มาเติมขีดหางแบบนี้พอใหดูตางจากตัว จ อนุโลมใช
แทนการขดเสนแบบตัว ร, ธ ได เพราะปรกติเราจะเห็น
พวงหางของ ฐ ชัดเจนวาตางจาก จ อยูแลว
(นอกจากจะเอาไปพิมพภาษาบาลีเปน ฺ อาจดูงงงง)

พิจารณาดูจากเสนเฉียงทั้งในกลุมอักษร น, ม และ
หางบนของอักษรแทบทุกตัว จะพบวามีเสนเฉียงกระจายตัว
แกเลี่ยนอยูพอสมควรแลว ผมจึงเลือกให ผ, ฝ และ พ, ฟ
มีเสนกลางตั้งแทนเสนหยักแบบตัว W ในอักษรลาติน.
เชนเดียวกับตัว D ของ Bank Gothic ที่ Morris
ใชเสนหลังโคงชัดๆ ผมตัดสินใจให ด มีเสนหนาโคงเพื่อใหดู
แตกตางจาก ถ (คูสับสนของมัน) ซึ่งนอกจากจะมีเสนหนาตรง
แลว ยังมีปากยื่นแบบตัว ก ตางจากตัว ด อยางสิ้นเชิง. ลอง
นึกภาพดู ถาเสนหนาของตัว ด ตรงแบบเสนหนาตัว O ของ
Bank Gothic และเสนหนาตัว ถ หักฉากเฉยๆ ไมลบมุม
แบบตัว B ของ Bank Gothic (ไมมีปากยื่นออกไป) เราคง
แยกแยะ ด และ ถ ออกจากกันไดยากมาก เพราะวาสวน
มุมขวาบนของ ด ลบมุมนิดเดียวเฉพาะดานนอก (ตางจากของ
ถ ที่ไมไดลบ) ตองมาดูที่ความยาวของสวนหัวแทนวามันจะ
เปนตัวอะไรดีวะ!?!

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789

เมื่อจบตัวพิมพไทยของ DB Clung แลว ตองทำการ
ขยับปรับสัดสวนระหวางตัวพิมพใหญ, ตัวพิมพเล็ก กับชุด
ตัวพิมพไทยอยูถึง 3 ครั้งกวาจะกลมกลืนกัน. ชุด Small Caps
ยังคงมีใหเลือกใชโดยทำขึ้นจากการนำตัวพิมพใหญมายอให
ความสูงเทากับสูง บ. อยางไรก็ตามชองไฟที่เคยหลวมโครก
ของ Bank Gothic ถูกปรับใหแคบลงใน DB Clung ทั้ง
อักษรไทยและลาติน โดยที่อักษรไทยจะมีชองไฟแคบกวาเดิม
อยางเห็นไดชัด สวนอักษรลาตินใหมใน DB Clung จะแคบลง
เล็กนอยไมหนีจากของ Bank Gothic มากนัก. สำหรับชุด
ตัวเลขอารบิกของ Bank Gothic เดิมมีปญหาที่ชองไฟเลข 1
ซึ่งดูหลวมเกินไปมาก จึงเติมขีดที่เสนฐานใหมันและถือโอกาส
เปลี่ยนสวนหัวไปดวยใน DB Clung.
ฟอนทชุดนี้ไมเหมาะที่จะทำตัวหนาหรือบางเกินไป
โดยเฉพาะตัวบาง ถามากเกินจะไมสามารถสังเกตเห็นราย
ละเอียดมุมเหลี่ยมในมนนอกหรือการตัดปลายเสนเฉียงที่เปน
เอกลักษณของมันได. DB Clung จึงมีเพียง 6 styles (Light,
Regular และ Bold พรอมชุด italic) แตก็นับวาเพียงพอ
สำหรับนักออกแบบไทยที่คลั่งไคล Bank Gothic.
โดยสรปแลว DB Clung ไมไดแปลจาก Bank Gothic
เฉพาะชื่อเทานั้น แมแตภาษาดีไซน ซึ่งนับรวมทั้ง form และ
function ของ Bank Gothic ผมก็เพียรพยายามแปลมาดวย
ใหไดครบ.

จาก D dog เปน ด เด็ก ยังไงละครับ!

ภาพจากหนังสือ ฉลากคลาสสิค (พิมพครั้งแรก)
เอนก นาวิกมูล หนา 224
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