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ดีบี อีโคไทย
ตัวเนื้อสารพัดประหยัด
DB EcoThai คือฟอนทที่เกิดจากการนำ
แบบตัวพิมพเนื้อมาตรฐานไทยมาลดทอนทั้งสวนหัว
และขมวดมวนลง โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพ
ในการใชอานไวให ไดสูง. ผลพลอยไดที่ตามมาคือ
ตัวเนื้อทางเลือกใหมที่ชวยใหเราประหยัด.
The font has been inspired by Ecofont Vera Sans, a Latin
face designed for printing ink conservation by perforating
the Vera Sans strokes with circular holes. The holes,
being white spaces, require no ink. Economy of ink and
paper has been an aspect of type design since the
earliest examples of sans serif lettering; the serif was left
out in order to reduce the inked surfaces and to enable
denser type fitting on a given printing area, thus saving
on paper as well.
The letterforms of DB EcoThai, although inspired by
the same conservation idea as its Latin precursor, contain
no white holes. For Thai body text fonts, thinner strokes
than their Latin counterparts are generally necessary
to cater for legibility; and the reduced width makes it
impractical to put in the holes which, even added in,
would be too small to offer a significant saving on ink.
Instead, a minimalist approach – a la sans serif
design – is adopted whereby the once popular TomLight
face (designed by Mr Thongterm Samerasut) is pared
down to form EcoThai’s letters. The terminal loop in the
original TomLight, for example, is reduced to a tiny nib
in EcoThai. Such simplification on the letterforms can
contribute to ink savings without any noticeable drop in
the font’s readability.

ในยุคที่ดินฟาอากาศของโลกเรากำลังปนปวนหนัก
ดูเหมือนจะมีขอดีอยูบางประการหนึ่ง คือคนทั่วโลกเริมให
ความสนใจกับปญหาผลกระทบสิงแวดลอมที่เกิดจากน้ำ
มือของมนุษยกันมากขึ้น. ในภาคธุรกิจการทองเที่ยวไทย
ททท. ตองมี Ecotourism ในภาคอุตสาหกรรม SCG มี
EcoValue ฯลฯ เหลานี้เปนไปตามกระแสโลก โลกที่ผู
จิตใจเจริญแลวมีสิทธิ์เจาะจงเลือกสินคาบริการที่
รับผิดชอบตอสวนรวม.
แมแตแบบตัวพิมพของฝรั่งก็ยังมี Ecofont เกิดขึ้น
แลวเชนกัน, มันชื่อวา Ecofont Vera Sans เปนการ
นำฟอนทฟรีที่อานงายอยาง Vera Sans มาฉลุรูเรียงแถว
ตามแนวเสนอักษร เพื่อจะไดประหยัดผงคารบอน
ประหยัดหมึกที่ใชพิมพ. อันที่จริงการออกแบบตัวพิมพ
ของโลกตะวันตกที่ชวยประหยัดหมึกนั้นเคยเกิดขึ้นมา
นานแลวดวยความบังเอิญ ตัวอยางเชน Gill Sans
ฟอนทแบบ sans serif ยุคแรกๆ ที่ออกแบบโดย Eric
Gill ในป ค.ศ.1927. วัตถุประสงคหลักของการออกแบบ

Gill
Sans
Gill Sans
เปรียบเทียบสัดสวน Gill Sans (1927) กับฟอนทของ Nicolas Jenson (1470)

Gill Sans นั้นเปนความพยายามปฏิวัติรูปแบบตัวพิมพ
อักษรลาตินแบบ serif ดั้งเดิม ใหดูเกลี้ยงเกลาขึ้น
ดวยการหัก serif ออก (sans แปลวา ไมมี). จุดเดนของ
Gill Sans คือ Eric Gill ยังเคารพสัดสวนเดิมๆ ของ
ฟอนท serif ที่ชินตามานานจนเปนของ Classic ไปแลว
(อยางเชนฟอนท Jenson เปนตน) จึงทำใหคนยอมรับมัน
ไดงาย. ตามประวัติในระยะแรกๆ ที่ Gill Sans ออกมา
นักออกแบบจะเลือกใชเปนเพียงตัว display หรือ
subhead. ตอมาไมนานนักคนเริมคุนตาขึ้นจึงคอยขยับ
มาใชเปน text ลองดูบาง แลวก็นิยมใชกันมาเรื่อยๆ
แมในปจจุบันนี้ Gill Sans ก็ยังเปนของรวมสมัยในอังกฤษ
ถินเกิดของมันอยู. ทำไมถึงเปนเชนนี้? คำตอบนาจะ
เปนเพราะ Gill Sans เสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงรูปแบบ
อักขระยุคเกากับใหมไวในรางเดียวกันไดอยางแสน
จะลงตัวนั่นเอง!

ขคจดทยรหฮ

ขคจดทยรหฮ
ขคจดทยรหฮ

DB PorPing Light SL

DB ThongTerm
DB EcoThai

ผมเคยนำหลักการของ Sans Serif มาทำ
ฟอนท ไทยแบบ Sans Loop แลว ชื่อ DB PorPiang SL
ในป พ.ศ.2550 เพื่อเสนอเปนฟอนทตัวเนื้อทางเลือก.
ชุดอักษรเปนการออกแบบขึ้นใหม โดยลดรูปหัวและ
ขมวดมวนที่เคยกลมๆ ใหเหลือปลายเสนโคงงอ (sans
loop หมายถึง ไมมีหัวกลม) พอใหเปนที่สังเกตเห็น.
อยางไรก็ตามนักออกแบบไทยยังคงเลือกใช DB
PorPiang เปนเพียงตัวพาดหัว. สาเหตุที่มันยังไมไดรับ
ความนิยมเปนตัวเนื้ออาจเปนเพราะเคาโครงของมัน
ที่แตกตางไปจากตัวเนื้อมาตรฐานเดิมๆ พอสมควร
หรือชองไฟที่ชิดเกินไป หรือชื่อ 'พอเพียง' ที่อาจไปจำกัด
ขอบเขตการตีความใชงาน หรือชวงเวลาที่ยังไมนานพอ
(เมื่อเทียบกับ Gill Sans ในชวงอดีต หรือถูกทุกขอ
ที่กลาวมา!
หลังจากสรุปบทเรียนจาก DB PorPiang SL แลว
ผมมองไปที่ฟอนทมาตรฐานอยาง TomLight ของ
อาจารยทองเติม เสมรสุต และเชื่อวาถาเลือก TomLight
มาระเบิดหัวออก โดยพยายามที่จะรักษาเคาโครงมันไวให
มาก ก็นา จะไดฟอนทใหมที่ไดรับความนิยมใชเปนตัวเนื้อ
ไดงายกวา DB PorPiang SL.
เพื่อใหเขาใจวา TomLight เหมาะสมอยางไร
ทำไมผมถึงเลือก ตองขออนุญาตยืนยันดวยการพาคุณ
ยอนกลับไปดูประวัติที่เกิดที่มาของมัน. ผมเคยตั้งคำถาม
กับอาจารยมานพ ศรีสมพร (นักออกแบบแผนอักษรลอก
ที่โดงดังที่สุดของไทย ผูซึ่งเคยรวมงานออกแบบตัวพิมพ
คอมพิวกราฟครวมสมัยกับอาจารยทองเติม) ถึงความ
เปนมาของ TomLight ไดความวา อ.ทองเติม สรางขึ้นมา
โดยการปรับปรุงจากชุดตัวเรียงพิมพตะกั่ว. ผมจึงลอง
เทียบวิวัฒนาการของแบบตัวเรียงตะกั่วบรัดเลยโคงตั้งแต
ยุคตนๆ จนถึงยุคปลาย ซึ่งเชื่อมตอกับยุคตัวคอมพิวที่
เรียงพิมพดวยแสง พบวาอักษรทั้งชุดมันโยงใยถึง
TomLight ไดจริงๆ. อ.ทองเติม นำตัวบรัดเลยโคงมาจัด
ระเบียบใหมดวยเสนที่เปนเรขาคณิตมากขึ้น จนดู
เกลี้ยงเกลาทันสมัยสมเปนตัวเรียงพิมพดวยแสง
เทคโนโลยีสุดล้ำในขณะนั้น. กลาวไดวา TomLight เปน
แบบตัวพิมพที่นิยมใชกันมากอยางรวดเร็ว เพราะความ
เกลี้ยงเกลาที่เกาะอิงกับเคาโครงตัวเรียงพิมพตะกั่วที่คน
คุนชินมานานนั่นเอง. เขาสูยุคฟอนท PostScript
อ.มานพไดอนุรักษ ไวภายใตชื่อ EAC TomLight.
ในชวงใกลเคียงกันทาง UPC ซึ่งรวมพัฒนาระบบแสดงผล
ภาษาไทยกับ Microsoft ก็มี UPC Cordia
ซึ่งทำมาจาก TomLight ของอ.ทองเติม เชนกัน.
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การที่แบบตัวพิมพ TomLight ภายใตชื่อ UPC Cordia
ผูกพวงมากับระบบปฏิบัติการของ Microsoft นั้นนาจะมี
สวนชวยสำคัญในการขยายความนิยมดั้งเดิมที่มีอยูแลว
มาจนถึงยุคฟอนท Opentype ณ ปจจุบัน.
นาเสียดายที่นักออกแบบรุนใหมทุกวันนี้รูจัก UPC
Cordia หลานสาวลูกครึ่ง มากกวา TomLight ผูเปนปู.
แตไมวาจะเปน 'Cordia' หรือ 'Tom' ลวนฟงเปนฝรั่ง
ตรงขามกับลักษณะของแบบตัวพิมพทั้งชุดที่มีอัตลักษณ
ไทยสูงมาก. ดังนั้นเมื่อทาง DB นำ TomLight มา
พัฒนาตอเปน Opentype(กอนจะนำไประเบิดหัวให
โลงแบบ DB PorPiang SL) จึงถือโอกาสใชชื่อใหมวา
DB ThongTerm เพื่อใหเครดิตกับ อ.ทองเติม เสมรสุต
ผูออกแบบ.
เมื่อนำ DB ThongTerm (ตัว Regular เสนหนาเทา
TomLight เดิม) มาระเบิดหัวออกในตอนแรกตั้งใจวา
แคลบหัวกลมๆ ใหเหลือโคงไวเปนอันพอ สวนอื่นไมแตะ
แตพอเอาเขาจริงกลับมีอะไรตองทำมากกวานั้น
ตัวอยางเชน
เสนกิงที่ฐาน ข, บ, ป ฯลฯ ควรถูกลบทิงไปดวย
ตามขนาดหัวที่หดหายไป (ถาปลอยไว กิงจะเดนแขงกับ
หัวที่ลดรูปไปแลว)
เมื่อตัว ข ซึ่งฐานเดิมแคบอยูแลว ถูกลบกิงออก
ทำใหดูตัวแคบเกินไปจึงขยายเสนฐานออกชดเชยเล็กนอย

ตัว ว จำเปนตองเหลือโคงหัวไวใหมากกวาตัวปรกติ
อยาง น, บ, ม เพื่อปองกันไมใหดูสับสนกับตัวสระอา
(หัว ว เปนเสนโคงครึ่งวงกลม สวนหัว บ แค ¼ วงกลม).
ถา ว หัวเล็กจะใสสระอูไมสวย หัวตัว ร จึงตองแกตาม ว
ดวยเหตุผลขอหลังนี้.
ตัว ง ดวยเหตุผลคลายๆ ตัว ร ถาหัวเล็กเกินไปจะ
วางสระบนไดไมสวย จึงตองเพิมโคงหัวใหยาวกวาพวกตัว
ปรกติ.
ตัว ด เมื่อเปดหัวออกพบวา หัวสวนที่เหลือดูชิดเสน
หลังเกินไป จึงตองแกไขดวยการโยกคอเขากลางเล็กนอย.
ตัว ค ในทำนองเดียวกันกับตัว ด, ตองลดระดับหัว
ที่เหลือลงเพื่อไมใหดูชิดเสนโคงบนเกินไป.
สระอิ อี อึ อื ถือโอกาสลดเสนโคงแนวนอนเหลือ
เสนเดียว ประหยัดไปไดตั้งครึ่ง แตทั้งสระอึ และสระอำ
ยังคงหัวกลมแบบปดดั้งเดิมไว เพราะถาไปทำเวาแหวงจะ
ดูไมงามไมเคลียร.
เมื่อเสร็จงานระเบิดหัว DB ThongTerm ตอนแรก
ตั้งใจจะตั้งชื่อวา DB ThongTerm SL แตก็กลัวคนจะ
เชื่อมโยงความหมายไดยาก เพราะคนสวนใหญรูจักแต
Cordia ไมรูจักวาตนแบบเปนฝมือใคร และจะมีใคร
เห็นชื่อแลวเดาไดวา SL นั้นยอมาจาก sans loop?
ผมเลยตองเปลี่ยนใจหยุดชื่อไวกอน. จากนั้นไมนาน
มีฟอนทชื่อ Ecofont Vera Sans ออกมากระตุนใหผม
นึกอยากจะทำฟอนท ไทยแบบ Eco ใหคนไทยมีใชบาง.

แตพอศึกษาดูพบวา TomLight (ในราง UPC Cordia)
ที่เปนมาตรฐานงานเอกสารมาชานานมีเสนบางกวาตัว
Vera Sans. แลวฟอนทตัวเนื้ออีโคแบบไทยๆ ควรเปน
อยางไร? คำตอบก็คือฟอนท DB ThongTerm แบบ
sans loop ที่ทำเสร็จไปแลวไง! มันใชอยูแลวโดยบังเอิญ
เหมือน Gill Sans ที่ผมกลาวไวในตอนตนนั่นเอง. Gill
Sans ลด serif ชวยประหยัดหมึกไดฉันใด ฟอนท
ประหยัดหัวตัวใหมยอมชวยประหยัดหมึกไดฉันนั้น.
ชื่อเกาที่จะตั้งวา DB ThongTerm SL จึงเปลี่ยนใหมเปน
DB EcoThai ลงตัวที่สุด เพราะชื่อนี้สามารถโยงความ
หมายของรูปลักษณเขากับประโยชนใชสอยไดพอดี.
รูปลักษณที่ลดทอนรายละเอียดลงนั้นคือรูปธรรมของการ
ประหยัด จึงเหมาะสมจะนำฟอนทนี้ไปใชสอยในงาน
สื่อสารนวตกรรม, กิจกรรม ฯลฯ เพื่อการประหยัด
ทรัพยากรเปนอยางยิง.
เมื่อนำ DB EcoThai มาเปรียบเทียบกับ Ecofont
Vera Sans ตนไอเดียกลับพบวา EcoThai ใชงานได
กวางกวา นั่นเพราะ Ecofont Vera Sans ถูกสรางขึ้นมา
เพื่อใชเปนตัวเนื้อประหยัดผงคารบอน ในงานเอกสาร
เปนหลัก เวลาขยายใหญเปนตัวดิสเพลยแทนที่จะดู
เรียบงายแบบ Vera Sans เดิม กลับเผยใหเห็นแถวรูพรุน

ขาวบนเสนอักษรดำดูลายๆ กลายเปนตัวแฟนซี (จาก
Ecofont เลยกลายเปน Discofont ไปเสียอยางงั้น!).
สวน DB EcoThai ที่เกิดมาเพื่อเปนตัวเนื้อเชนเดียวกัน
เมื่อขยายใหญใชเปนตัวดิสเพลย แนนอนบุคลิกยอมไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (เพราะไมมีรูพรุนเหมือน Ecofont
Vera Sans). ในทางตรงกันขาม เมื่อใชฟอนททั้งสอง
เปรียบเทียบกันดูดวยพอยทขนาดเล็กจิว จะพบวา
Ecofont Vera Sans ไมแตกตางไปจาก Vera Sans
ตนแบบของมัน (ถึงเครื่องพิมพสามารถเก็บรายละเอียด
รูพรุนซุปเปอรจิวของฟอนท ไวได ตาเราก็แยกไมออก!)
ขณะที่ DB EcoThai กลับไดผลลัพธที่ดีกวา TomLight
(ในราง DB ThongTerm) ตนแบบ ในขอที่วาดูโปรง
สบายตา หัวไมมีวันบอดตัน นั่นเพราะมันไมมีหัวมวนกลม
ใหหมึกทวมตันดูเปนจ้ำๆ อยางที่เราเห็นบอยบนถุงขนม
นั่นเอง.
แทจริงแลวฟอนทแบบอีโค ไมไดหมายความเพียง
ฟอนทประหยัดหมึก ประหยัดกระดาษ ฯลฯ เทานั้น
อีกนัยยะหนึ่งที่อาจสำคัญกวามากคือ ประสิทธิภาพ
ในการใชสื่อสารของฟอนทนั้นๆ เชน สมมติวาถาเราใช
DB EcoThai พิมพบนกระดาษฉลากยาแผนจิว แลว
คนอานวิธีใชยาไดชัดเจน ใชยาไดไมผิดพลาด ก็เทากับวา
มันไดชวยประหยัดทรัพยากรที่ใชผลิตยาและประหยัด
ชีวิตคนจากการใชยาผิดพลาด. เทียบกันแลวเรื่อง
ประหยัดผงคารบอนดูกลายเปนเรื่องขี้ผงไปเลย!
ถาคุณอานมาถึงบรรทัดนี้ ถือวาคุณไดผาน
ประสบการณล้ำคาในการทดสอบประสิทธิภาพตัวพิมพ
DB EcoThai รวมกันกับผูอานอีกหลายคน. คลิกเขาไปที่
www.dbfonts.biz แลวจะพบวา DB EcoThai
เปนฟอนทประหยัดทรัพย ไดดวย
เพราะเราใหคุณดาวนโหลดไปใชฟรีไมคิดเงิน!

แบบตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : 14-Point DB EcoThai SL, Leading 15 points.

