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Eric Gill นักออกแบบตัวพิมพชาวอังกฤษ
(1882-1940)

DB Gill Siam คือเสียงสะทอนความทันสมัยเรียบงายอยางโลกตะวันตก
ที่ไมปฏิเสธสุนทรียแบบจารีตนิยม. เชนเดียวกับแบบตัวพิมพ Gill Sans
ยุค 1930s โดย Eric Gill ที่ยังคงความเปนผูดีอังกฤษ
รวมสมัยทุกกระเบียดนิ้วจนถึงทุกวันนี้.

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.

Gill Sans นับเปนแบบตัวพิมพ Sans serif ยุคแรกๆ
ที่มีถิ่นกำเนิดในกรุงลอนดอน เปนผลงานของนักออกแบบ
ตัวพิมพชาวอังกฤษ ชื่อ Eric Gill. นอกจาก Gill Sans จะถูก
ผลิตเปนตัวพิมพ Monotype ในป ค.ศ.1928 แลว ยังใชเปน
signage ของ London & North Eastern Railway ในอีก
5 ปถัดมา.
ยอนไปถึงป 1916 จะพบแบบตัวอักษรชือ่ Underground
Type โดย Edward Johnston ออกแบบไวใชกับรถไฟใตดิน
กรุงลอนดอน. Rewis Blackwell (ไมทราบเปนอะไรกับคุณ
อภิชาติ ดำดี!) ไดตั้งขอสังเกตไวในหนังสือ 20th-Century
Type วาอักษรชุดนีน้ าจะเปน ‘The first Modern sans serif’.
ผมคอนขางเห็นดวยกับ Blackwell เพราะเมื่อดูอักษรนำ
ทั้งชุดแลวเหมือนเปนสวนผสมของฟอนตเลื่องชื่อ 2 ฟอนต
คือ Futura และ Gill Sans ที่ลวนเกิดหลัง Underground
Type 11-12 ป. แบบอักษรของ Johnston เปนการลดรูป
ตัวอักษรโรมันดั้งเดิมโดยตัด serif ออกแลวจัดระเบียบเสีย
ใหมดวยเสนเรขาคณิตงายๆ ใหไดน้ำหนักเสนอักษรหนา
สม่ำเสมอกันตลอด. ตัว O ที่กลมดิก, หางตัว Q ที่ลาก
ทะแยง 45 องศา แนวเสนผาศูนยกลาง, ตัว S ทีตั่ ดปลายแนว
ทะแยง นาจะมีอิทธิพลตอ Futura ของ Paul Renner. และ
สัดสวนของอักษรทั้งชุดที่ ใกลเคียงแบบอักษรโรมันดั้งเดิม
ก็นาจะสงอิทธิพลตอ Gill Sans ของ Eric Gill.

‘Underground Type’ โดย Edward Johnston
ออกแบบเพื่อใชกับ signage ของรถไฟใตดินกรุงลอนดอน
ในป 1916. เปนแรงบันดาลใจสำคัญใหกับฟอนต
ทั้งกลุม Geometric sans และ Humanist sans.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
Gill Sans ในปจจุบัน เทียบตัวพิมพใหญกับ Underground Type
ของ Edward Johnston ดูคลายกันมาก

แมวา Gill Sans จะไดรับอิทธิพลจากตัวอักษรประดิษฐ
ของ Johnston ก็ตาม ผมก็ยังตองคาราวะทัศนะของ Gill
ที่ไมอาจยอมรับ “ความล้ำสมัย” (ในยุคนั้น) ของตัว Q, S
เยี่ยง Underground Type ได. Gill เลือกที่จะใหหางตัว Q
สะบัดพลิ้ว, ตัดปลายทั้ง 2 ของตัว S ในแนวดิ่ง ฯลฯ เพื่อ
ใหดูสืบเนือ่ งไปถึงตนตอของตัว serif รสดัง้ เดิมทีคน
่ (ยุคนัน้ )
คุนเคย. ความคุนเคยไดสงผลให Gill Sans ไดรับความนิยม
อยางสูงและดำรงความเปนอมตะมาจนทุกวันนี้.
กอนที่จะลงมือออกแบบ DB Gill Siam คำถามแรกที่
ตองการคำตอบอยางรวดเร็วคือ อะไรคือขอสังเกตงายๆ วา
เปนฟอนต Gill Sans? ลักษณะเดนที่ผมใชจำมันก็คือ การ
ตัดปลายเสนโคงในแนวดิ่ง (เชน C, G, S, a, e) หูตัว g
ที่ยื่นออกมาเปนแทงตรง, สวนหัวรูปสามเหลี่ยมของตัว t
และตัว M ที่มีจดบรรจบเสนทะแยงอยูกึ่งกลางลำตัว (หยิบ
ยืมมาจาก Underground Type).
สวนคำถามที่ 2 อะไรคือนิยามคุณคาของ Gill Sans?
ในความเห็นของผม ถาเปรียบ Gill Sans เปนคน ก็ถือวา
เปนคนหัวทันสมัยที่ใสใจในความรูส กึ ของคนหมูมาก
 . ในยุค
ที่ Gill Sans เกิด ตัวพิมพที่ตัด serif ออกถือเปนเรื่องคอน
ขางใหมเกินรับสำหรับการเปน text ใหคนทัว่ ไปอาน. กระนัน้
ก็ตาม Eric Gill ไดพยายามรักษาสัดสวนทีงดงาม
่
ของฟอนต
serif ที่คนยอมรับใหคงอยูใน Gill Sans มากที่สุด จึงทำให
มันโปรงใสกับคนหัวอนุรักษ พรอมๆ กับสรางความทาทาย
ตอคนหัวกาวหนาไดในขณะเดียวกัน.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
abcdefghijklmn
DB Gill Siam Light

ถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
WXYZ 0123456789
opqrstuvwxyz 0123456789

ปกหนังสือยุคแรกๆ ของ Penguin สำนักพิมพในลอนดอน
ป 1535 ใช Gill Sans สรางภาษาใหมทางเรขศิลป.
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งาน Drawing ตัว g ของ Eric Gill
สำหรับ London & North Eastern Railway.
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ในการออกแบบตัวดิสเพลยไทย DB Gill Siam ใหได
คุณคาอยาง Gill Sans ทั้งหมดไมใชเรื่องงายเพราะมันเปน
อักษรคนละชาติพันธุกัน อีกทั้ง Gill Sans ยังเปนไดทั้งตัว
คำบรรยายขนาดปอยตเล็กๆ, เปนตัวเนือ้ ไปจนถึงตัวพาดหัว
ขนาดใหญ. สวน DB Gill Siam ผมหวังแคใชเปน subhead
ในนิตยสารหรือใชเปน body copy สั้นๆ ในชิ้นงานโฆษณา
ก็พอแลว. ดวยเหตุนีช้ องไฟของ DB Gill Siam จึงถูกกำหนด
ไวแตแรกใหหลวมๆ เขาไวเพื่อใชในขนาดคอนขางเล็กได.
ดวยความเกรงใจคนไทยหัวอนุรักษที่มักตั้งแงกับแบบตัว
พิมพไทยเสมือนโรมัน ผมจึงตองพยายามทำใหมันอานงาย
ทำลายคูสับสนดวย DNA ของ Gill Sans เดิม.
• หยักของ M นำมาใชกับ ต ใหดูแตกตางชัดเจนจาก ด
• เอา N กลับดานมาทำ ท (ท. ทหาร)แทนทีจะ
่ เอา u (ยูเล็ก)
่ นอกจากจะอยูเป
 นเพือ่ น ต ไดแลว
ตีลังกามาเปน n ผลทีได
ยังดูแตกตางจาก ก (ก.ไกรูป U คว่ำ) อยางชัดเจน.
• ห เปนการสรางความตอเนื่องจาก ท.
• ผ เลียนแบบตัว M ดูตางจาก พ(พ.พาน) ชัดเจน.
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กระปองชา Twinings of London
เปลี่ยนลุคใหม ใช Gill Sans (ดู Earl Grey Tea)
แทนตัว serif ในกระปองเดิม.

นอกจากการขจัดคูสับสนแลว ลายละเอียดอื่นๆ ของ DB
Gill Siam ยังดึงเอามาจาก Gill Sans มากมาย เปนตนวา
• ปลายเสนโคงที่ตัดในแนวดิ่ง (เชน หาง ง, หัว ย, หาง
วรรณยุกต, การันต.)
• หาง ช ศ ส ฮ ที่เลียนแบบหูตัว g
• หาง ษ ที่เลียนแบบหัวตัว t
• อ เลือกดัดแปลงจากตัว G (แทนที่จะเปนตัว e) เพราะ
แสดงความเปน Gill Sans ไดเดนชัดกวา.
สวนชุดอักษรโรมันของ DB Gill Siam มีสัดสวนปรับ
เปลี่ยนไปจาก Gill Sans เดิมเล็กนอยเพื่อใหใชรวมกัน
ได ดี กับ ตัว อักษรไทย . อีก ทั้ง ปรับปรุง ลาย ละเอียด ตางๆ
เพิ่มเติมเขาไป เชนชุดตัว b d p q ถูกแกไขใหสามัคคี
กัน มาก ขึ้น ไม เปลี่ยนแปลงโดด ขาม ไป มาระ หวาง แตละ
น้ำหนัก. ชุดตัวเลขอารบิกไดเพิ่มแบบ oldstyle ใหเลือก.
เมื่อทดลองพิมพตัวอักษรโรมันแทรกระหวางตัวอักษร
ไทย พบ วา ดู กลมกลืน เปน เนื้อ เดียวกัน ดี . ผม ตั้ง ชื่อ มัน
วา Gill Siam เพื่อใหพองทั้งรูปทั้งเสียงกับ Gill Sans.
ขอ บกพรอง ที่ พบ ใน DB Gill Siam ดู เหมือน จะ มี ชัดๆ
ประการเดียว ไมเกีย่ วกับรูปลักษณตัวอักษรแตอยางไร หาก
แตเปนชื่อของมันที่เพี้ยนไปตามการออกเสียง. ถา Eric Gill
ยังคงมีชีวิตอยู ก็จะเรียกชื่อฟอนตเปน “กิล (เอาลิ้นแตะ
เพดานปาก) ไซ-แอม” สวนคนไทยทัว่ ไปมีนิสยั เสียอยูอย
 าง
ชอบออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสบายลิ้น เชน The Mall จะ
อานเปน “เดอะมอญ” พอใหอาน Gill Siam ก็จะออกเสียง
เปน “กิว สยาม”
เมื่อผวนคำจะพบขอบกพรองโดยสุจริตครับ!
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