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  Gill   Sans   นับ เปน แบบ ตัว พิมพ   Sans   serif   ยุค แรกๆ  

 ที่ มี ถิ่น กำเนิด ใน กรุง ลอนดอน   เปน ผล งาน ของ นัก ออกแบบ 

ตัว พิมพ ชาว อังกฤษ ชื่อ   Eric   Gill .   นอกจาก   Gill   Sans   จะ ถูก 

ผลติ เปน ตวั พมิพ   Monotype   ใน ป   ค . ศ . 1928   แลว   ยงั ใช เปน

  signage   ของ   London   &   North   Eastern   Railway   ใน อีก   

5   ป ถัด มา . 

   ยอน ไป ถงึ ป   1916   จะ พบ แบบ ตวั อกัษร ชือ่   Underground   

Type   โดย   Edward   Johnston   ออกแบบ ไว ใช กับ รถไฟ ใตดิน 

กรุง ลอนดอน .   Rewis   Blackwell   ( ไม ทราบ  เปน อะไร กับ คุณ 

อภิ ชาติ   ดำ ดี ! )   ได ตั้ง ขอ สังเกต ไว ใน หนังสือ   20th - Century 

  Type   วา อกัษร ชดุ นี ้นา จะ เปน   ‘ The   first   Modern   sans   serif ’ . 

 ผม คอน ขาง เห็น ดวย กับ   Blackwell   เพราะ เมื่อ ดู  อักษร นำ 

ทั้งชุด แลว เหมือน เปน สวน ผสม ของ ฟอนต เลื่อง ชื่อ   2   ฟอนต   

คือ   Futura   และ   Gill   Sans   ที่ ลวน เกิด หลัง   Underground   

Type   11 - 12   ป .   แบบ อักษร ของ   Johnston   เปนการ ลด รูป 

ตัว อักษร โรมัน ดั้งเดิม โดย ตัด   serif   ออก แลว จัด ระเบียบ เสีย 

ใหม ดวย เสน เรขาคณิต งายๆ   ให ได น้ำ หนัก เสน อักษร หนา 

สม่ำเสมอ กัน ตลอด .   ตัว   O   ที่ กลมดิก ,   หาง ตัว   Q   ที่ ลาก 

ทะ แยง   45   องศา   แนว เสน ผา ศนูยกลาง ,   ตวั   S   ที ่ตดั ปลาย แนว 

ทะ แยง   นา จะ มี อิทธิพล ตอ   Futura   ของ   Paul   Renner .   และ 

สัดสวน ของ อักษร ทั้ง ชุด ที่ ใกล เคียง แบบ อักษร โรมัน ดั้งเดิม

 ก็ นา จะ สง อิทธิพล ตอ   Gill   Sans   ของ   Eric   Gill . 

DB Gill Siam คือเสียงสะท�อนความทันสมัยเรียบง�ายอย�างโลกตะวันตก 
ที่ไม�ปฏิเสธสุนทรีย�แบบจารีตนิยม. เช�นเดียวกับแบบตัวพิมพ� Gill Sans 
ยุค 1930s โดย Eric Gill ที่ยังคงความเป�นผู�ดีอังกฤษ 
ร�วมสมัยทุกกระเบียดน้ิวจนถึงทุกวันน้ี.

Being the Thai equivalent of Gill Sans, 
DB Gill Siam contains the characteristics 
of its Roman antecedent: features such as 
the vertical termination of curved strokes, 
or the square, horizontal ear of the
lower-case “g” (which is adopted for 
the end strokes, or “tails” of Thaicharacters).
Readability of the font is encouraged 
by its looser tracking as well as in its 
careful design of discernible letterforms 
to minimize confusion.

This Thai display font reflects modernity 
with its clean-cut looks, very much like 
the original Gill Sans, which, since its 
introduction in1933, has been a hallmark of 
early twentieth-century British practicality 
in type design.

   แมวา   Gill   Sans   จะ ได รับ อิทธิพล จาก ตัว อักษร ประดิษฐ 

ของ   Johnston   ก็ตาม   ผม ก็ ยัง ตอง คารา วะ ทัศนะ ของ   Gill   

ที่ ไม อาจ ยอมรับ   “ ความ ล้ำ สมัย ”   ( ใน ยุค นั้น )   ของ ตัว   Q ,   S   

เยี่ยง   Underground   Type   ได .   Gill   เลือก ที่ จะ ให หาง ตัว   Q   
สะบัด พลิ้ว ,   ตัด ปลาย ทั้ง   2   ของ ตัว   S   ใน แนว ดิ่ง   ฯลฯ   เพื่อ 

ให ด ูสบื เน่ือง ไป ถงึ ตนตอ ของ ตวั   serif   รส ดัง้เดิม ที ่คน   ( ยคุ นัน้ )   

คุน เคย .   ความ คุน เคย ได สง ผล ให   Gill   Sans   ได รับ ความ นิยม 

อยาง สูง และ ดำรง ความ เปน อม ตะ มา จน ทุก วัน นี้ . 

   กอน ที่ จะ ลงมือ ออกแบบ   DB   Gill   Siam   คำถาม แรก ที่ 

ตองการ คำ ตอบ อยาง รวดเร็ว คอื   อะไร คอื ขอ สงัเกต งายๆ   วา 

เปน ฟอนต   Gill   Sans ?    ลักษณะ เดน ที่ ผม ใช จำ มัน ก็ คือ   การ 

ตัด ปลาย เสน โคง ใน แนว ดิ่ง   ( เชน   C ,   G ,   S ,   a ,   e )   หู ตัว   g 
ที่ ยื่น ออก มา เปน แทง ต รง,  สวน หัว รูป สามเหล่ียม ของ ตัว   t   
และ ตัว   M   ที่ มี จด บรรจบ เสน ทะแย งอ ยู กึ่งกลาง ลำ ตัว   ( หยิบ 

ยืม มา จาก   Underground   Type ) . 

   สวน คำถาม ที่   2    อะไร คือ นิยาม คุณคา ของ   Gill   Sans ? 

ใน ความ เห็น ของ ผม   ถา เปรียบ   Gill   Sans   เปน คน   ก็ ถือวา 

เปน คน หวั ทนั สมยั ที่ ใสใจ ใน ความ รูสกึ ของ คน หมู มาก .   ใน ยคุ 

ที่   Gill   Sans  เกิด ตัวพมิพที่ ตัด   serif   ออก ถือ เปน เรื่อง คอน 

ขาง ใหม เกนิ รบั สำหรบั การ เปน   text   ให คน ทัว่ไป อาน .   กระนัน้ 

กต็าม   Eric   Gill   ได พยายาม รกัษา สดัสวน ที ่งดงาม ของ ฟอนต   

serif   ที่ คน ยอมรับ ให คง อยู ใน   Gill   Sans   มาก ที่สุด   จึง ทำให 

มัน โปรงใส กับ คน หัว อนุรักษ   พรอม ๆ    กับ สราง ความ ทาทาย 

ตอ คน หัว กาวหนา ได ใน ขณะ เดียวกัน . 
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‘Underground Type’ โดย Edward Johnston
ออกแบบเพื่อใช�กับ signage ของรถไฟใต�ดินกรุงลอนดอน
ในป� 1916. เป�นแรงบันดาลใจสำคัญให�กับฟอนต�
ทั้งกลุ�ม Geometric sans และ Humanist sans.

Gill Sans ในป�จจุบัน เทียบตัวพิมพ�ใหญ�กับ Underground Type 
ของ Edward Johnston ดูคล�ายกันมาก   
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   ใน การ ออกแบบ ตัว ดิสเพลย ไทย   DB   Gill   Siam   ให ได 

คุณคา อยาง   Gill   Sans   ทั้งหมด ไมใช เร่ือง งาย เพราะ มัน เปน 

อักษร คนละ ชาติพันธุ กัน   อีก ทั้ง   Gill   Sans   ยัง เปน ได ทั้ง ตัว 

คำ บรรยาย ขนาด ปอย ต เลก็ ๆ  ,   เปน ตวั เนือ้ ไป จนถงึ ตวั พาด หวั 

ขนาด ใหญ .   สวน   DB   Gill   Siam   ผม หวัง แค ใช เปน   subhead   

ใน นิตยสาร หรือ ใช เปน   body   copy   สั้น ๆ    ใน ชิ้น งาน โฆษณา 

ก ็พอแลว .   ดวย เหต ุนี ้ชองไฟ ของ   DB   Gill   Siam   จงึ ถกู กำหนด 

ไว แต แรก ให หลวม ๆ    เขา ไว เพื่อ ใช ใน ขนาด คอน ขาง เล็ก ได . 

 ดวย ความ เกรงใจ คน ไทย หัว อนุรักษ ที่ มัก ตั้ง แง กับ แบบ ตัว 

พิมพ ไทย เสมือน โรมัน   ผม จึง ตอง พยายาม ทำให มัน อาน งาย   

ทำลาย คู สับสน ดวย   DNA   ของ   Gill   Sans   เดิม . 

 • หยัก ของ   M    นำ มา ใช กับ   ต   ให ดู แตก ตาง ชัดเจน จาก  ด
 •  เอา    N   กลับ ดาน มา ทำ   ท   (ท. ทหาร) แทนที ่จะ เอา  u (ยเูลก็)

 ต ีลงักา มาเปน  n     ผล ที่ ได นอกจาก จะ อยู เปน เพือ่น   ต   ได แลว 

 ยัง ดูแตก ตาง จาก  ก   (ก.ไก รูป   U   คว่ำ )   อยาง ชัดเจน . 

 • ห   เปนการ สราง ความ ตอ เนื่องจาก   ท . 

 • ผ   เลียน แบบ ตัว   M    ดู ตาง จาก  พ(พ.พาน) ชดัเจน . 

   นอกจาก การ ขจัด คู สับสน แลว   ลาย ละ เอียด อื่น ๆ    ของ   DB   

Gill   Siam   ยัง ดึง เอา มา จาก   Gill   Sans   มากมาย   เปนตน วา 

 • ปลาย เสน โคง ที่ ตัด ใน แนว ดิ่ง   ( เชน   หาง   ง ,   หัว   ย ,   หาง

  วรร ณยุกต ,   การันต . ) 

 • หาง   ช   ศ   ส   ฮ   ที่ เลียน แบบ หู ตัว   g 
•  หาง   ษ   ที่ เลียน แบบ หัว ตัว   t 
•  อ   เลือก ดัดแปลง จาก ตัว   G   ( แทนท่ี จะ เปน ตัว   e )   เพราะ

  แสดง ความ เปน   Gill   Sans   ได เดน ชัด กวา . 

  สวน ชุด  อักษร โรมัน ของ   DB   Gill   Siam   มี สัดสวน ปรับ 

เปล่ียน ไป จาก   Gill   Sans   เดิม เล็ก นอย เพ่ือ ให ใช รวม กัน 

ได ดี กับ ตัว อักษร ไทย .   อีก ทั้ง ปรับปรุง ลาย ละเอียด ตางๆ   

เพิ่ม เติม เขาไป   เชน ชุด ตัว   b d p q   ถูก แกไข ให สามัคคี 

กัน มาก ขึ้น  ไม เปล่ียนแปลง โดด ขาม ไป มาระ หวาง แตละ

 น้ำ หนัก.   ชุด ตัวเลข อา รบิก ได เพิ่ม แบบ   oldstyle   ให เลือก .

  เมื่อ ทดลอง พิมพ ตัว อักษร โรมัน  แทรก ระหวาง ตัว อักษร 

ไทย   พบ วา ดู กลมกลืน เปน เน้ือ เดียวกัน ดี .  ผม ตั้ง ชื่อ มัน 

วา   Gill   Siam   เพื่อ ให พอง ทั้ง รูป ทั้ง เสียง กับ   Gill   Sans .

 ขอ บกพรอง ที่ พบ ใน   DB   Gill   Siam   ดู เหมือน จะ มี ชัดๆ   

ประการ เดยีว   ไม เก่ียว กบั รปู ลกัษณ ตวั อกัษร แต อยางไร   หาก 

แต เปน ชื่อ ของ มัน ที่ เพี้ยน ไป ตาม การ ออก เสียง .   ถา   Eric   Gill   

ยัง คง มี ชีวิต อยู   ก็ จะ เรียก ชื่อ ฟอนต เปน   “ กิล   ( เอา ลิ้น แตะ 

เพดาน ปาก)   ไซ - แอม ”   สวน คน ไทย ทัว่ไป ม ีนสิยั เสยี อยู อยาง   

ชอบ ออก เสียง ภาษา อังกฤษ แบบ สบาย ลิ้น   เชน   The   Mall   จะ 

อาน เปน   “ เดอะ มอญ ”   พอ ใหอาน   Gill   Siam   ก็ จะออกเสียง 

เปน   “ กิว   สยาม ”   

 เมื่อผวนคำจะพบขอบกพรอง โดย สุ จริต ครับ ! 

งาน Drawing ตัว g ของ Eric Gill
สำหรับ London & North Eastern Railway.

ปกหนังสือยุคแรกๆ ของ Penguin สำนักพิมพ�ในลอนดอน 
ป� 1535  ใช� Gill Sans สร�างภาษาใหม�ทางเรขศิลป�.

กระป�องชา Twinings of London 
เปล่ียนลุคใหม� ใช� Gill Sans (ดู Earl Grey Tea) 
แทนตัว serif ในกระป�องเดิม.

DB Gill Siam Light

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต     ถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV       WXYZ  0123456789
                         abcdefghijklmn      opqrstuvwxyz  0123456789  
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