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Sumkan 6 ในโปสเตอรขบวนการนักศึกษาหลังเหตุการณ 14 ตุลา 16   

During the days of burnished-transfer type, 
three Thai typefaces stood out for their crisp, 
clean letterforms: Samkan-4, Samkan-5 and 
Samkan-6. These three were known for their 
simple yet elegant looks that resembled 
the Roman font Futura. Attempts made 
subsequently to retain them as an electronic 
PostScript font resulted in JS Thanaporn was 
descendant of Samkan 4-5-6. However, the 
letterforms of JS Thanaporn were found to 
lack the stylish elegance of their precursor 
typefaces. Another drawback of the early 
Futura-inspired fonts was the total absence 
of italics.
 
DB Futhaira has been designed to remedy 
such inadequacies. This new Unicode face 
comes with an extensive array of styles; from 
Ultra Light to Extra Bold, and Condensed, 
Rounded and Italic. The face is available 
in two subsets: DB Futhaira Body and Head, 
each having up to 30 styles with varied 
horizontal and vertical trackings. Except for 
minor adjustments to remove glyph confusion, 
the looks of the original Samkan have been 
maintained in this makeover version.

 ถาถามวา มีชุดตัวอักษรไทยไหนบางที่เทียบเคียง

แบบตัวพิมพ Futura ของ Paul Renner มากที่สุด? 

คำตอบจะเปนอื่นใดไปไมไดนอกจากชุดแบบตัวอักษร

สำคัญ 4, สำคัญ 5 และสำคัญ 6 ของ สำคัญ โกศัลวัฒน 

ที่ปรากฏหลักฐานงานพิมพยุคหลังป พ.ศ.2516 (ดูภาพ

โปสเตอรขบวนการนักศึกษากอน 6 ตุลาคม 2519). 

แบบอักษรลอกชุดน้ีนอกจากจะเรียบงายในแบบอยาง

ของ Futura แลว ยังมีความประณีตสูงกวาแบบตัวอักษร

ประดิษฐยุคกอนที่เกิดจากเคร่ืองมือเขียนแบบเหมือนๆ 

กัน. เมื่อเทียบน้ำหนักกับ Futura แลว สำคัญ 4-5-6 

จะอยูประมาณ Futura Light, Medium และ Bold 

ตามลำดับ นับวามากที่สุดเทาที่เคยมีมา.

 ในหนังสือแบบตัวพิมพของโรงหลอตัวพิมพรักศรี-

อักษร ซึ่งไมไดระบุป พ.ศ.ที่ตีพิมพนั้น มี ตัวพิมพแบบ 

โปงใหม เบอร 2 ขนาด 40 ปอยท หนาตาเหมือน

ตัวสำคัญ 5! ผมลองสังเกตที่อยูเบอรโทรศัพทของโรงหลอ

(ในหนาเดียวกัน) เปนถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ 

โทร. 216808 เบอรโทรเลขแค 6 ตัวในกรุงเทพฯ 

มันนานมากแลวจนเกิดคำถามวา ระหวางสำคัญ 5 

ในรูปอักษรลอกกับโปงใหมเบอร 2 ในรางตะกั่วนั้น 

ใครเกิดกอน?

 ตัวอักษรลอกไทยเร่ิมเสื่อมความนิยมลงในราวป พ.ศ.

2530 เมื่อการจัดหนาสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอรเริ่มเขามา.

อักษรลอกคอยๆ ถูกแทนท่ีดวยฟอนตแบบ PostScript 

ทั้งท่ีออกแบบข้ึนใหม เชน ฟอนตตระกูล DB เกา 

(สวนใหญอนุรักษไวเปนฟอนต Unicode แลวใน DB#1),

และฟอนตอนุรักษแบบตัวพิมพเกาไปจนถึงแบบอักษรลอก

เกาท่ีเคยไดรับความนิยมมากอน. แบบอักษรลอกสำคัญ 

4-5-6 ไดรับการถายโอนเปนฟอนต PostScript 

ดวยเชนกัน ชื่อ JS Thanaporn. นาเสียดายท่ี JS 

Thanaporn มีเพียงน้ำหนักเดียว อีกทั้งความละเอียด

พิถีพิถันยังหางไกลจากตนฉบับของคุณสำคัญ. ความ

แตกตางท่ีเห็นไดชัดเจนคือ JS Thanaporn มีสระโ ใ ไ 

สูงเกะกะเกินไป (โดยเฉพาะตัว ไ มีรายละเอียดมาก

เกินงาม), ตัว ร ดูหยาบเห็นไดชัด และตัว ว, อ เสนหลัง

ตรง ไมเปนโคงกลมอยางตัว C และ G ของ Futura. 

 โลกเขาสูยุค Unicode Font มาแลวหลายป แตฟอนต

เกาอยาง JS Thanaporn ก็ยังคงใชงานกันอยู, แมกระทั่ง

ในนามบัตรของศิลปนศิลปาธรป 2552 ทานหน่ึงท่ีผม

ไดรับมา (ขออนุญาตกลาวพาดพิง!), แมกระทั่งในเมนู

ของรานอาหารญ่ีปุน ZEN, และแมกระทั่งตัว body copy 

ในงาน Mag Ad/Print Ad ของแบรนดชั้นนำอยาง HP. 

ตัวอยางท่ีผมกลาวมาลวนเปนการใชงานในขนาดตัวพิมพ

เล็กๆ ซึ่งดูผานๆ อาจไมเห็นความบกพรองของสวนโคงเวา

ที่มีกระจัดกระจายอยูมากมาย. ยิ่งมันถูกใชในขนาดตัว

ใหญขึ้นเทาไรคุณภาพของงานก็จะเล็กลงเทาน้ัน.

 อยางไรก็ตาม JS Thanaporn มีขอดีมากอยู 2 ขอ.

หน่ึงคือน้ำหนักเสนที่อยูระหวางสำคัญ 4 และ สำคัญ 5 

หรือเทียบไดประมาณ Futura Regular จึงใชงานในขนาด

อักษรเล็กๆ ไดดี. ขอสอง JS Thanaporn มีชองไฟ

คอนขางโปรง เมื่อใชตัวขนาดเล็กๆ จึงอานงาย

กวาฟอนต PSL Display ซึ่งแมจะดูประณีตกวามาก

แตชองไฟติดชิดเกินกวาท่ีจะใชเปน body copy อยาง

JS Thanaporn (ชื่อ PSL Display ก็บอกชดัอยูแลววา

คนออกแบบต้ังใจใหใชเปน headline!).

โ ใ ไ ร ว อ
JS Thanaporn

แบบตัวตะกั่วที่คลาย Sumkan 5
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 
DB Futhaira Body แบบความกวางมาตรฐานท้ัง 7 น้ำหนัก

 เทากับวาตัวอักษรลอกไทยสไตล Futura 3 น้ำหนัก

ที่เคยผงาดในยุทธจักร เมื่อกลับชาติมาเกิดเปนฟอนต

กลับเหลือน้ำหนักเดียว ไมมีแมกระทั่งตัวเอน! เมื่อเทียบ

กับฟอนต Futura ซึ่งมีครบเครื่องทั้งตัวมาตรฐาน

จากบางเฉียบถึงหนาเขม, ทั้งตัวผอม (Condensed) 

และตัวมน (Rounded) นับวายังหางกันอยูมาก. ผมจึง

ตัดสินใจถมชองวางขนาดใหญนี้ดวย DB Futhaira เพื่อ

เพิ่มเครื่องมือชุดใหมใหกับนักออกแบบไทย (ไมใหงาน

ไทยนอยหนาฝรั่ง!) ชุดความกวางมาตรฐานไลจาก 

UltraLight, Light, Regular, Medium, DemiBold, Bold 

และ ExtraBold รวม 7 น้ำหนัก. ชุดตัวผอมเริ่มจาก Light 

ไปจบท่ี Bold เปน 5 น้ำหนัก. สวนตัวมนเร่ิมจาก Medium 

จบท่ี Bold เปน 3 น้ำหนัก. ทุกน้ำหนักรวมกันเขา 7+5+3 

เปน 15 สไตล เมื่อเพิ่มตัวเอน (italic) เขาไป คูณดวย 2 

เปน 30 สไตล!

 เทานั้นยังไมพอ เพื่อเพ่ิมประโยชนใชสอยของมัน

ใหสมบูรณแบบ จึงจัดชองไฟออกเปน 2 แบบ คือ DB 

Futhaira Body มีชองไฟคอนขางหลวมทั้งแนวนอน

และแนวตั้ง กับ DB Futhaira Head มีชองไฟชิดกวา. 

ทำใหเบ็ดเสร็จฟอนตนี้มีมากถึง 60 สไตล!!

 นอกจากรูปทรงที่เกลี้ยงกลมเปนเรขาคณิตแลว

ชุดแบบอักษรลอกสำคัญ 4-5-6 ยังมีความโดดเดน

อยู 2 ประการที่นักออกแบบยุคหลังตองศึกษา.แรกสุดคือ

กลุมตัวอักษรคลาย ก ซึ่งมีทั้งหัวเขาและออกคือพวกหัว

แบบ ถ และแบบ ภ นั้น เราจะพบวา มีเพียงตัว ถ, ภ 

และ ฦ เทานั้นที่มีหัวเปนเสนขีด นอกนั้นถูกละไวในฐาน

ที่เขาใจ. ลักษณะการตัดทอนอยางกลาหาญเชนนี้ถือได

วาเปนชุดอักษรไทยที่ล้ำหนามากในยุคทองของอักษรลอก

แตยังคงท้ิงปญหาไวเล็กนอย คือ หัวของ ถ ยาวเทาๆ 

กับ ด อีกทั้งมีปากหยักเล็กเกินไป (โดยเฉพาะสำคัญ 4 

ที่ขนาด 5 มม.)  ทำใหดูคลุมเครือแยกไมออกวาเปนตัว ถ 

หรือ ด. ในทางตรงขามตัว ภ และ ฦ กลับมีขีดหัวสั้นมาก 

(คงเปนการตอบสนองความตองการของนักออกแบบ

เรขศิลปยุคนั้นที่ชอบดวลกันวาใครจะขูดอักษรลอกไดชิด

กวากัน!) ทำใหอาจสับสนเปนตัว ก และ ฤ (ที่ถูกละหัว) 

ตามลำดับ. ใน DB Futhaira ผมยังคงรักษาสุดยอดแหง

การตัดทอนของสำคัญ 4-5-6 ไวอยางครบถวน เพียงแต

แกไขปญหาคูสับสนเล็กนอยดังที่กลาวมาเชนเพิ่มหัวให ฤ.

 ความโดดเดนประการท่ีสองของสำคัญ 4-5-6 คือ 

ขมวดมวนของ น และ ม ที่ลดรูปลงเปนขีดขนาบเสนหลัง 

และเสนหนา ตามลำดับ. ขีดขนาบขางที่มีปลายสอบหาง

โคงลางของ น, ม และอักษรคลาย (เชน ณ, ฌ ฯลฯ) 

นี้ถือเปนเอกลักษณของสำคัญ 4-5-6. แมวามันจะดูรุงรัง

ไปบางก็ตามแตสามารถแกปญหาความคลุมเครือระหวาง

ตัว ม, บ และ น ไดดีกรณีถูกใชงานในขนาดตัวเล็กๆ.

ที่สำคัญที่สุดคือชวยรักษาเสนฐานคร่ึงวงกลมไวได

โดยไมตองโยกหลบเสนหลังแบบตัว น ทั่วๆไปที่เลียนแบบ

ตัวอักษรลาติน u. ใน DB Futhaira ไดเก็บขอดีของ

สำคัญ 4-5-6 ไว เพียงแตลดขนาดความยาวของขีด

ลงเล็กนอย.

 ตัว ท ของชุดสำคัญ 4-5-6 นั้นเหมือนกับตัว n 

ของ Futura และเพราะวาตัว ก ของมันก็กลมไมมีปาก 

(เหมือนจับตัว u ของ Futura กลับหัวขึ้นมา) ทำให

สายตาของเราแยกแยะไดยากข้ึนระหวาง ท กับ ก 

เม่ือใชในขนาดเล็กๆ. ดังนั้นใน DB Futhaira Body ตัว ท 

จึงถูกแกไขดวยเสนทะแยงเพ่ือใหทหารไมกลายเปนไก!

 ตัว ข ของชุดสำคัญ 4-5-6 มีความกวางเทาตัว บ 

มีเพียงแตสวนหัวเยื้องเขากลางลำตัวเล็กนอยมาก. 

ใน DB Futhaira ไดปรับ ข ใหแคบลงเพ่ือใหไมสับสน

กับตัว บ. ตัวสำคัญ 4/5 มม. ซึ่งบางท่ีสุดนั้น เราแทบ

ไมเห็นความแตกตางระหวาง ช กับ ซ, ม กับ ฆ และ ท 

กับ ฑ เลย เพราะหัวที่หยักมีขนาดเล็กจนสังเกตไดยาก. 

ใน DB Futhaira หัวหยักถูกออกแบบใหมใหเห็นงายขึ้น.

 ตัว ผ, ฝ บางๆ ของสำคัญ 4 ไมคอยมีปญหาสับสน

กับ พ, ฟ มากนัก นั่นเปนเพราะมันมีที่วางภายในมากพอ

ใหใสขีดหัวยาวเปนที่สังเกต. แตยิ่งเพ่ิมน้ำหนักเสนหนาข้ึน

ก็จะย่ิงสังเกตหัวไดยากข้ึน. ใน DB Futhaira เสนกลาง

ของ ผ, ฝ ถูกลดระดับลงเพ่ือเปดที่ใหหัวเดินเสนเปนมุม

โคงเขาตัวชัดๆ จึงแยกแยะจาก พ, ฟ ไดงายไมกำกวม. 

สวนตัว ฬ ของชุดสำคัญ 4-5-6 ที่หางพุงขึ้นในแนวดิ่ง

ถูกเปลี่ยนใหมเปนลากไปทางขวาเสมอแนวหัว เพื่อที่จะใช

สระอิ, อี รวมกับตัว พ ไดโดยไมตีหาง.

 ตัว ด มีปญหาคลายคลึงกับตัว ผ, ฝ. ยิ่งเพิ่มน้ำหนัก

เสนหนาขึ้น หัวตัว ด จะยิ่ง (ตอง) สั้นลงจนดูคลายเปนตัว 

ถ (แบบไมมีหยักปาก) เขาไปทุกที. การเปล่ียนหัวจาก

เสนตรงที่ชนเปนมุมฉากมาเปนมุมโคงแนว 6.00-9.00 น. 

ชวยใหมันดูเปนเด็กขึ้น!

 ชุดสระหนาสูง โ ใ ไ ของสำคัญฯ สูงเลยพนสระ แ

ขึ้นไปไมมาก และแบบก็เรียบงาย, อานงายลงตัว จงึเก็บ

รักษาไวใน DB Futhaira.  

 การแกไขรูปอักษร (glyph) ที่ดูเหมือนเล็กๆ นอยๆ 

แตหลายๆ จดรวมกันเขากับการมีชองไฟ 2 แบบ

ใหเลือก ชวยทำให DB Futhaira เปนฟอนตที่ผูอานกวาด

สายตาอานไดคลองขึ้น. เมื่อไมตองใชสมาธิในการ

แยกแยะรายละเอียดของตัวอักษรเปนรายตัวโดยไม

จำเปน ผูอานจะมีสมาธิในการรับรูและทำความเขาใจ

ในสาระที่อานไปไดสูงขึ้น. เทากับวางานอนุรักษแบบตัว

อักษรลอกมาเปน Unicode Font ชิ้นนี้ตอบโจทยได

ท้ังคำวา ประสิทธิภาพ (อานงาย) และประสิทธผล 

(เขาใจงาย) ภายใตขอจำกัดของการออกแบบท่ียังตองคง

ความเรียบงายแบบเรขาคณิตของ Futura ไวสุดฤทธิ์.

 สำหรับมือสมัครเลนอาจคิดในใจวา“จะทำไปทำไมวะ

ตั้ง 60 สไตล? ใชทั้งชาติก็ยังไมครบทุกตัว!” แตกับมือ

อาชีพท่ีพิถีพิถันกับทุกระยะของการอาน, ทุกความเปรียบ

ตางของสีระหวางตัวอักษรกับพื้นหลัง ฯลฯ จะคิดไป

อีกแบบวามีเผื่อเหลือเผื่อขาดไวอุนใจดีกวา…  

 เกินพอ คือ พอเพียง ครับ!!!
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