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ดีบี เอกมัย
ไวนใหม ในขวดเกา
DB Ekkamai
คือฟอนทรูปทรงเรขาคณิตเสนสม่ำเสมอ
ที่ผานการบมเพาะดวยกาลเวลา
During the days of popular dry-transfer font “Sumkan
4” another even-width face with comparable graphic
appeal made its debut. This un-named font was used
exclusively as display type in the pocketbooks by
Duangta publishing house. Most likely, the font was a
cut-and-paste type, whereby characters are cut out of
a pre-printed font sheet of coated paper, then pasted
manually into lines of text. Being an in-house font, it did
not catch on — unlike Sumkan 4 which was the rage at
the time — despite its stylishly beautiful letterforms.
While Sumkan 4 has been recast and renamed as DB
Futhaira Light, the un-named face is made over as
DB Ekkamai. For the make-over version, some of the
old font’s distinctive characters, such as , , , are
preserved while some, like , , , , are reshaped
for a better match (such as , ) and some for a
sharper contrast with straight diagonals ( , ).
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DB Ekkamai comes in 10 styles ranging from UltraLight,
Light, Regular, to Medium, Bold and Italic. The Thai
) were chosen to
characters in “Ekkamai” (
summarize the characteristics of the font rather than out
of the need to have another street-name designation
like many of the DB offerings in years past.

เอกมัย

การเปนเด็กหองแถวที่บานมีกิจการคาขายแบบเรียน
เครื่องเขียน ยันแผงหนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ มีสวนใหชีวิต
ในวัยรนของผมสนใจแบบตัวอักษรอยางคอยๆ ซึมซับโดย
ไมรูเนื้อรูตัว. ชวงที่ตำราเรียนของ ทวพ. (ไทยวัฒนาพาณิชย)
เริ่มใชตัวอักษร Monotype ผมสังเกตเห็นวาตัวมันประณีต
เหนือกวาตัวเนื้อในตำราเรียนทั่วๆ ไปอยางชัดเจน. เพราะ
รานศรีบูรพาเคยเปนตัวแทนจำหนายแบบอักษรลอก ทำให
ผมสนใจเฝาคอยแบบอักษรใหมๆ ที่ทยอยทำออกมาขาย!
หนึ่งในจำนวนนั้นที่ผมประทับใจคือแบบอักษรลอกชุดสำคัญ 4
ที่ดูเบาสบายและไหลลื่นดวยเสนทรงเรขาคณิต. หยิบนิตยสาร
‘ลลนา’ บนแผงหนังสือมาเปดดู ยังจำไดวามีตัวอักษรบางๆ
อีกแบบที่งามไมแพกัน จำไดแมนวาตัว น, ม ของตัวพาดหัว
ชุดนี้มีขมวดมวนที่ลดรูปแปลกตา เหลือเพียงขีดเฉียงสั้นๆ
ตางจาก น, ม ของสำคัญ 4 ที่มีขมวดมวนเปนแบบเสนขีด
แนวดิ่งชิดลำตัว.

สำคัญ 4

ตัวพาดหัวบาง (ขนาดเทาแบบ) จากหนังสือไปสัมมนาเมืองคาวบอย
ของสำนักพิมพดวงตา ไมปรากฏปพิมพ มีแตบันทึกวันที่ 9 ก.ค.2520
ใตลายเซ็นเจาของหนังสือเดิมที่ปกรอง

แบบอักษรลอกสำคัญ 4, สำคัญ 5 และสำคัญ 6 ผมได
อนุรักษเปนฟอนทไวแลวใหชื่อวา DB Futhaira เพื่อเชิดชูวา
มันงดงามเทียบไดอยางกับฟอนท Futura. สวนตัวบางใน
นิตยสารลลนาที่ผมคิดถึงจับใจนั้น ไดมีโอกาสหวนกลับมา
พบกันอีกครั้งในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ อยูในพ็อกเก็ตบุค
ชื่อ “ไปสัมมนาเมืองคาวบอย” ของสำนักพิมพดวงตา ตีพิมพ
ราวป พ.ศ. 2520! เธอเพียงงีบหลับไปชั่วขณะ (30 กวาป!)
อยูตามหนาคั่นทั้ง 13 บท. กระดาษที่ใชพิมพเปลี่ยนไปมาก
ตามกาลเวลา แตแบบอักษรขอยืนยันวา 30 ยังแจว! แจวพอ
ที่จะปลุกขึ้นมาออกแบบปรับปรงโฉมใหม ประชันกับฟอนท
รูปทรงเรขาคณิตอยาง DB Adman (ที่ไดรับความนิยม
อยางสูง) หรือ DB Futhaira (ที่กำลังมาแทนที่ฟอนทเกา
ซึ่งสรางมาจากสำคัญ 4-5-6 เหมือนกัน) ไดอยางสบาย.
แมชุดตัวอักษรเสนบางที่พบใน “ไปสัมมนาเมือง
คาวบอย” จะไมครบ แตก็จัดวามากพอใหใชคาดเดาตัว
ที่เหลือได. แรกทีเดียวเราตองทำการอนุรักษไวเปน DB
DuangTa Light กอน (ยังไมเสร็จจนกวาจะสืบคนตัวที่ขาด
หายมายืนยันไดครบ) จากนั้นจึงลงมือออกแบบปรับปรง
DB DuangTa Light เปน DB Ekkamai Light. กระบวนการ
กลั่นกรองปรงแตงเปนมาอยางไร? ทำไมใชชื่อ ‘เอกมัย’?
อยากรูตองอานตอ!
ผมนำชุดอักษรแบบสำคัญ 4 กับชุดอักษรเสนบางจาก
สิ่งพิมพสำนักพิมพดวงตามาเปรียบเทียบกัน โดยแยกพิจารณา
เปน 2 กลุม คือกลุมที่รูปอักษรแตกตางกันกับกลุมที่ตัวดู
เหมือนๆ กัน ตามลำดับ. สำหรับกลุมอักษรที่ดูตางกันนั้น
ผมเลือกตัวเดนที่เปนเอกลักษณของ ดวงตาบาง ยืนพื้นกอน
นั่นคือ น, ม ที่มีขมวดมวนลดรูปไมซ้ำใครดังที่กลาวมาแลว
และตัว ย ที่หัวไมมีสวนงุมเขากลางตัวเลย. ทั้ง น, ม และ ย
ถือเปนตัวที่ดูลงตัวทั้งรูปแบบที่แปลกตาและประโยชน
ใชสอยที่อานงายไมสับสน จึงดึงมาใชในฟอนทใหม
DB Ekkamai ไดเลย.

ดวงตา บาง
แสดงสัดสวนของ ย กวาง 2 สูง 3
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
DB Ekkamai UltraLight, DB Ekkamai Light, DB Ekkamai, DB Ekkamai Medium, DB Ekkamai Bold

ตัว ด ของดวงตาบาง ที่ตางไปจาก ด ของสำคัญ 4 นั้น
แมจะอานงายไมสับสนเปน ถ เหมือน ด ของสำคัญ 4 แต
กลับมีรายละเอียดมากเกินงาม ผมจึงหยิบยืมลักษณะสวนหัว
โคงรูปหนึ่งในสี่ของวงกลมของ ย มาใชทำหัวตัว ด เสียใหม.
ยังมีตัวที่ดูแตกตางกันอีกหลายตัว เชน ข, ถ, ร
เปนตน. ผมนำ ข ของดวงตาบางมาใชเลย เพราะขมวดมวน
ที่หัวชัดเจนอานงายกวาตัว ข ของสำคัญ 4 อยูแลว. ตัว ถ
ของดวงตาบางที่ปากลดรูปเปนมุมฉากนั้นเรียบงายดีจึง
นำมาใช โดยไมแกเชนกัน. สวนตัว ร ของดวงตาบางดูเหมือน
จะเปนตัวเดียวที่การเดินเสนของมันหลุดกรอบเรขาคณิต
ออกไปบาง ตรงรอยตอระหวางโคงบนกับโคงลาง ผมจึง
กลับไปเลือก ร แบบของตัวสำคัญ 4 ที่เหมือน S ของ Futura
มาใชแทน.
เมื่อพิจารณากลุมตัวอักษรของสำคัญ 4 กับดวงตาบาง
ที่หนาตาเหมือนหรือคลายกันมาก เชน กลุม ผ, พ กลุม ว, อ
และ ห นั้น ผมตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบใหมดวยเหตุผลที่
แตกตางกันออกไป.
ตัว ผ-พ เปนคูที่ดูสับสนกัน (ผมแกไขใน DB Futhaira
Light แลว โดยลดขีดกลางของ ผ ใหสั้นลง) สวนใน DB
Ekkamai Light เปลี่ยนมาใชเสนหยักฟนปลาแทนเพราะตอง
การแกเลี่ยน เนื่องจากทั้งตัว ช, ส, ศ ของมันลวนมีหาง
ตั้งตรง ทำใหทั้งชุดขาดเสนเฉียงจัดๆ (ขีดเฉียงของ น, ม
เปนเพียงขีดสั้นๆ ไมจัดพอ).
ตัว อ ซึ่งมักพบใชรวมกับ ย บอยๆ (เชนคำวาบอย!)
นั้นนาจะออกแบบใหมใหสัมพันธกันไดโดยการรื้อหัวตัว ย
ออก เหลือแคหยักลางกลายเปนหัว อ จากนั้นเติมเสนโคงบน
ของ อ เขาไป. เมื่อ อ ที่เคยกลมโตเปลี่ยนหุนไปแลว ว
จึงตองเปลี่ยนตามโดยใหผอมกวา อ เล็กนอย.

ชื่อ ‘เอกมัย’
ไมใชแคเพียงชื่อถนน
ตามประเพณีการ
ตั้งชื่อฟอนทของ DB
แตอักษรที่ ใชสะกดชื่อเอกมัย
ลวนเปน DNA
ของฟอนททั้งสิ้น

ตัว ห โดยโครงสรางตัวมาตรฐานนั้นมีขมวดมวนเหมือน
น, ม อยูแลว เพียงแตอยูดานบน. ดังนั้นควรเปลี่ยนขมวดมวน
ของ ห จากขีดยาวแนวนอนเปนขีดสั้นเฉียงแบบ น, ม. เพื่อ
หนีตัว ห เดิม.
ตองไมลืมวาอักษร อ กับ ห มีที่ใชมากในคำไทย
เพราะ อ ใชเปนรูปสระดวย เชน พอ, บอก เปนตน สวน ห
ใชประกอบอักษรต่ำ เพื่อชวยผันเสียงวรรณยุกต เชน ใหม,
หนา, หลาน ฯลฯ เมื่อเราเปลี่ยน อ, ห ใหเขากับตัวเดนคือ ย,
น, ม จึงมีสวนทำใหงานที่ไดในขั้นนี้กลมกลอมเกือบไดที่แลว.
สำหรับสระหนาบางตัว คือ โ, ไ ที่ดูคลายๆ กันทั้ง
สำคัญ 4 และดวงตาบาง ผมเพิ่มสวนโคงทั้งคว่ำ (โ)
และหงาย (ไ) เขาไปใหดูชัดขึ้นวาเปนฟอนทใหม.
ถึงตรงนี้ พบวาไดฟอนทชุดใหมที่ถูกใจ(ผม)แลวโดย
แทบไมตองเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มอีก ไมวาจะเปนตัว ก
เกลี้ยงๆ, ค, ง, จ ที่คุนตา ฯลฯ หลงเหลือเพียงแคปรับแตง
รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เทานั้น. ผมสังเกตวาตัว ฟ ดู
แข็งกราวเกินไปจึงปรับปลายหางใหโคงไปดานหลังเล็กนอย
(ป, ฝ ถูกแกตามไปดวย). สวนหัวของ ล, ส ของดวงตาบาง
ที่เลยเสนฐานลงไปจนสายตาจับได ถูกดึงขึ้นเพียงเล็กนอย
เปนอันเสร็จพิธี DB Ekkamai Light!
ฟอนท DB Ekkamai ทั้งครอบครัวถูกขยายออกจาก
ตัว Light เพิ่มรวมเปน 5 น้ำหนัก พรอมตัวเอน รวมเปน
10 สไตล. ชื่อ ‘เอกมัย’ ไมใชแคเพียงชื่อถนนตามประเพณี
การตั้งชื่อฟอนทของ DB ที่ผานมาที่มักจะมีฟอนทชื่อถนน
หรือซอยในกทม.แทรกอยู. แตอักษรที่ใชสะกดชื่อเอกมัย
ไมวาจะเปน อ, ก, ม หรือ ย ลวนเปน DNA ของฟอนท
ทั้งสิ้น. ก และ ย เปนตัวแทนความเรียบงาย ม เปนตัวแทน
เสนหของมัน สวน อ เปนตัวแทนการเกิดใหมที่ยึดโยงกับ ย
คุณคาเดิม.
สำหรับนักออกแบบที่ชื่นชมฟอนทเสนสม่ำเสมอรูปทรง
เรขาคณิตนั้น ขอเปรียบวา DB Ekkamai ก็คลายๆ กับไวน
ในขวดรูปทรงเดิมๆ ที่ดูก็รูวาเปนขวดไวนนั่นแหละ.
ตางกันตรงที่กลิ่นและรสที่ชวนใหจมูกและลิ้นของคุณ
แยงกันจดจำ !!!

