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ดีบี คูลเลตเตอร

Serif ไทย แคไหนดี?
DB CoolLetter เปนตัวพาดหัวไทยที่ดัดแปลงมาจาก
ตัวพิมพดีดฝรั่งชื่อ Courier โดยปรับปรุงชองไฟเดิม
แบบ monospaced font เสียใหม เพื่อกระจายน้ำหนักอักษร
ใหสวยงามขึ้น.

DB CoolLetter emulates
the shapes of the once popular
fixed-width Courier. The slab
serif of Courier is truncated on
one side so that the remaining
side appears as the terminal
on Thai letterforms. Curved
terminals are also added to give
the Thai font a softer, rounder
look (much like the effect of the
circular terminals on Bodoni or
Clarendon). Its looser tracking
should work well when it comes
to readability. The result is a
display font with letters that
appear Roman, and yet very easy
to read when packed together in
a block of Thai type.

Courier ถูกออกแบบไวเพื่อใชกับเครื่องพิมพดีด
ของ IBM ในชวง 1950s โดย Howard Kettler.
ตอมาเปนตัวพิมพมาตรฐานของ Hollywood ที่ใช
กับบทภาพยนตร และยังเคยเปนตัวพิมพมาตรฐานของ
กระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงป ค.ศ.2004.
เราจะเห็นไดวา ‘ความอานงาย’ ของ Courier ทำให
มันใชงานไดอยางกวางขวาง จากธุรกิจบันเทิงไปจนถึง
องคกรภาครัฐ.
Courier จัดเปนฟอนตแบบ slab serif ตัว
แรกที่ DB แปลงเปนภาษาไทย ซึ่งกวาจะออกมาใชงาน
ไดก็ตองรอจนถึง DB#6 (กันยายน 2551) นั่นเปนเพราะ
วากอนหนานั้นผมยังมองไมทะลุวา ‘จะเหลือ serif ไว
ในอักษรไทยแคไหนถึงจะดี’ จึงไมไดลงมือทำนั่นเอง.

จากการเฝาสังเกตฟอนตแบบ slab serif ที่
คนไทยเคยเอามาดัดแปลงเปนฟอนตตัวพาดหัวไทย เชน
ฟอนต Memphis ของ Rudolf Wolf ปญหาที่ผม
มักพบก็คือ เมื่อใหขาหนา-หลังของตัว ก มี serif แลว
นักออกแบบมักใชวิธีตัด serif ของขาหนา ก ดานนอก
ออกเหลือดานในใหเปนหัวตัว ถ และทำในทางกลับกัน
เปนตัว ภ ซึ่งดูตลกในสายตาผม เพราะ serif ที่ขา
หลังทั้ง ถ และ ภ (ซึ่งยังกางออกมาครบทั้ง 2 ดาน)
กลับดูเดนชัดกวาหัว! รวมทั้งถายังขืนทำชองไฟชิดๆ
กันก็ยิ่งทำใหมันอานยากสับสนแยกแยะกันไมคอยออก
ระหวาง ก, ถ, ภ.
เมื่อเห็นเชนนี้แลว สิ่งแรกที่ผมทำในการรางแบบ
DB CoolLetter คือ เลี่ยงมาใชเสนโคงทำหัว ถ
และ ภ (และอักษรคลายของมัน) แทนการใชขีด. ขณะ
เดียวกันก็ลดขนาดความกวางของขีด serif ทั้งชุดลง
ใหแคบกวาของ Courier เดิม เพื่อไมใหปลายเสนหลัง
ของ ถ, ภ เดนเกินหัว. แมแต serif ที่ขาหนาของตัว
ก ก็ถูกลดขนาดลงอีกเล็กนอยจากขาหลังเพื่อไมใหมันดู
เดนเปนหัวอักษร. คงมีแตตัว จ ที่เติม serif ยาวเขา
กลางลำตัวเพื่อใหมันทรงตัวดีขึ้น.
สวนปากตัว ก (และอักษรคลาย ก ทุกตัว) ของ
DB CoolLetter ถาดูใดดีก็คลายตัว ก ของ PSL
Kittithada ที่เปนเอกลักษณสุดยอดเฉพาะตัว คือ
ไดจากการตัดเสนตั้งสวนบนของตัว n ออก เพียงแตใน
DB CoolLetter ดึงเสนบนของ ก ขึ้น แลวตอปลาย
ดานซายใหยาวเลยออกมาเปนกิ่งเล็กนอย ใหลอกับขา
serif และดูเปนปากตัว ก ไดเดนชัดขึ้น (เมื่อเปนตัว
ถ จะไดไมสับสนกับตัว ด เหมือนปญหาที่เกิดใน PSL
Kittithada)
นอกจากจะใชเสนโคงเปนหัวของอักษรที่คลาย ก
แลว ในอักษรหลายตัวที่หัวมีลักษณะตีโคง (เชน ข, ค,
จ, ด, ผ เปนตน) ผมยังเลือกจบหัวดวยจุดกลมทึบเล็กๆ
คลาย circular terminal ของ Clarendon ที่
เปนฟอนตแบบ slab serif เชนกัน. แมวา Courier
ตนแบบจะไมมี circular terminal ก็ตาม, DB
CoolLetter ก็จำเปนตองปรับเปลี่ยนไปบางเพื่อใหมัน
อานงายขึ้นนั่นเอง เชน ผ จะดูแยกแยะจาก พ ไดงาย
มาก เปนตน. ลักษณะหัวกลมทึบนี้ชวยใหสามารถสราง
ตัว ง รูปทรงตัว V ไดโดยไมตองสับสนกับตัว ข ที่มีรูป
ทรงเปนตัว V เชนกัน.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB CoolLetter X, DB CoolLetter X Italic

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
DB CoolLetter X Bold, DB CoolLetter X Bold Italic

ปก “สรางเสริมประสบการณอิงลิช” ของสำนักพิมพ a book
เอา DB CoolLetter ที่ดูเปนฝรั่งมาประดิษฐประดอยใหสดใส
เหมือน “มาลี” คนเลาเรื่อง

คูอักษรที่เคยสับสนกัน เชน ข-ช นั้น ผมจงใจ
ออกแบบใหแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยตัว ช นั้น อาศัย
วิธีการออกแบบตัว ช ของตัวพิมพ ฝ.ศ. โบราณมาปด
ฝุนใช คือเสนหนาจะตั้งฉากและที่ฐานมีกิ่งดานซาย
(คลาย serif) ขณะที่ตัว ข มีเสนหนาหลังสอบทำมุมที่
ฐานเปนตัว V. แมแต ผ-ฝ และ พ-ฟ ก็จงใจใหดูตาง
กันมากๆ โดยให ผ, พ พับเปนหีบเพลงแบบตัว W ขณะ
ที่ ฝ, ฟ มีหางตั้งฉากเหยียดตรง. หางที่ตองมี serif
เมื่อจับตั้งตรงแบบนี้จะชวยลดขอพิพาทระหวางหางแบบ
เอนหลังกับสระบนของพยัญชนะตัวที่พิมพถัดไป (ในกรณี
ที่ชองไฟถูกบีบจากการจัดคอลัมนเสมอหนาหลัง ฯลฯ).

ตัว ร ไดจากการเอา S ของ Courier มา
ปรับปรุงสัดสวนแลวตัดขีดแนวตั้งที่อยูปลายหางดานลาง
ทิ้งเพื่อใหไมไปสับสนกับเสนหนาของตัว ธ. สวนตัว ธ
เพิ่มเสนหรือกิ่งที่ฐานดานซายยื่นออกไป (เหมือนตัว
ฝ.ศ.) เพื่อใหดูตางจากตัว ร ยิ่งขึ้นไปอีก. สระหนา
อยาง เ, แ ก็เชนกัน ถูกละ serif บนทิ้งเพื่อไมใหมัน
เดนเกินหัวขางลาง. แตสระ ไ, โ ยังคงมีขีดดานบนเล็ก
นอยเพื่อเชื่อมโยงกับตัว slab serif และสระ ใ ปรับ
รูปมาจากเครื่องหมายคำถามของ Courier.
ถาใครสังเกต serif ที่ปลายเสนหลังบนของตัว
u ใหดีจะเห็นวามีขีดเขาลำตัวดานเดียว ไมเหมือนใน U
ที่มี 2 ดาน. เพื่อให น ดูแตกตางจากตัว u ผมจึงเปลี่ยน
ขีดเสนหลังใหหันออกไปทางขวาแทน. เมื่อกลับดาน น
จะได ม ที่ลงตัวดวย เพราะปลายหางมีขีดดานเดียว ไม
เดนเกินหัวของมัน.
สวนตัวอักษรโรมันในชุด DB CoolLetter นั้น
ผมไดนำ Courier มาปรับเปลี่ยนใหมทั้งความกวาง
รูปอักษร (glyph width) และความกวางตัวพิมพ
(character width) เพื่อเปลี่ยนลุคของมันใหดู
Cool ขึ้น. ดวยขอจำกัดของเทคโนโลยีเครื่องพิมพดีด
ยุคโบราณ ทำใหความกวางตัวพิมพทุกตัวเทากันไปหมด
(fixed-width type) ทำใหรูปอักษรบางตัวดูกวาง
ไป เชน I, l, r, t และบางตัวดูแคบไป เชน M, m จึง
ไดปรับปรุงสัดสวนและชองไฟเสียใหมใหเขากับตัวพิมพ
ไทยใน DB CoolLetter. แมแตรายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ เชน ขีดสี่เหลี่ยมบนตัว i และ j ของ Courier
เดิม ยังถูกแทนที่ดวยเม็ดกลมเพื่อเชื่อมโยงกับหัวกลมทึบ
ของตัวภาษาไทยไดดีขึ้น.
เมื่อรวมกันเขากับชองไฟที่โปรงสบายตา (ไมใหขา
serif มันเหยียบกันเอง!) แลว DB CoolLetter จึง
Cool สมใจ (ผม) ไมวาจะใชในขนาดเล็กใหญ ใกลไกล
ก็ไมเกี่ยง.

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

