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ดีบี กากบาท
ตัว ช เป�นเหตุ

 ถาใครอยากหางานออกแบบปกส่ิงพิมพสวยๆ ของไทยดูใหจใจ 

ผมขอแนะนำใหไปดู pocket book ตามรานขายหนังสือใหญๆ. 

ทำไมไมเปนปก magazine? หรือทำไมไมไปหองสมุดตลาด-

หลักทรัพยดูปก annual report? คงเปนเพราะปก pocket book 

ตองทำหนาที่หนักกวาปก magazine เพื่อใหมันขายได หรือ

หนักกวาปก annual report ที่ตองสงใหผูถือหุนอยูแลวไมไดมี

ไวขาย. อีกทั้งงานออกแบบปก pocket book นักออกแบบมี

อิสรภาพท่ีจะสรางสรรคไดมากกวา.

 ปก pocket book ตองรับภาระหนักกวา magazine 

ในการขายตัวมันเองเมื่อคนเขียนยังไมเปนที่รูจักพอ หรือ

เปนงานเชิงทดลองแมจะเปนนักเขียนที่ช่ำชองแลวก็ตาม. 

สวน magazine นั้นมีสมาชิกหรือขาประจำท่ีชอบหาซ้ือเองอยู, 

ถาปกออกแบบไมแยขนาดจำสไตลปกไมได ยังไงก็ขวนขวาย

หาซื้อมาอานจนได. อีกประการหน่ึงปก magazine สวนใหญ

ยังมีลักษณะเฉพาะตามประเภทของมันไมตองมีเรื่องใหคิดมาก

แคทำใหสวยเปนพอ. เชน หนังสืออาหารก็ตองถายจานอาหาร

ใหนากิน หนังสือแฟช่ันก็ตองถายนางแบบใหออกมาดูเซ็กซี่ เปนตน 

ขืนคิดมากถายรูปอาหารดูเซ็กซี่ลงปกนิตยสารแฟช่ันแลวถายรูป

นางแบบนากินลงปกนิตยสารอาหาร มันอาจถูกจัดวางรวมไปกับ

หนังสือ Nude จนคนซื้อเวียนหัวหาหนังสือไมเจอ! สำหรับปก 

annual report ในเมืองไทยตอนน้ีตองทำหนาที่หนักเบาแคไหน? 

คนในวงการออกแบบส่ิงพิมพเพื่อสรางภาพลักษณองคกร

ตางยอมรับวายุคนี้ลูกคาใหความสำคัญกับงานสิ่งพิมพนอยลง 

รวมท้ังงาน annual report เมื่อเทียบกับกอนยุควิกฤตตมยำกุง. 

บางองคกรมอง annual report เปนแคของแจก (แจงขอมูลที่ทาง

ตลาดหลักทรัพยฯ บังคับ) เรื่องขายไอเดียทางธุรกิจใหผูถือหุน

เชื่อมั่น เขามี website ที่ทำหนาที่แทนอยูแลว.

อักษรประดิษฐ�ตัว ช เพียงตัวเดียว ซ่ึงมีโครงหลักเป�นเส�นทะแยงมุมของส่ีเหล่ียมผืนผ�า

ได�กระโดดออกจากสันหนังสือเก�าข�ามกาลเวลามาปรากฏบนแผงหนังสืออีกคร้ัง

เป�นชุดตัวพิมพ�รูปทรงกากบาทท่ีชัดถ�อยชัดคำไทย.

 มองในแงอิสรภาพของนักออกแบบ ถาสังเกตใหดี 

ปก magazine บางฉบับก็ตองออกแบบไปตามอำเภอใจลูกคา

ที่ซื้อโฆษณาหนาแรก! บางครั้งที่ปก annual report ไดรับ โจทย

จากลูกคาอยางชัดเจนจนเกือบจะกลายเปน คำตอบ ที่แทบจะ

กระดิกกระเดี้ยไปจากน้ันไมได (กรณีนี้เขาจางมาใหทำงาน ไมได

จางมาใหสรางสรรค!) แตสำหรับปก pocket book สมัยนี้แลว 

ดวยขนาดที่เล็กซ้ำยังถูกวางปะปนกันบนแผงจำนวนมาก ถางาน

ไมเด็ดก็ดับ.  มันกลายเปนปกสิ่งพิมพพวกที่มีสสีันในงานออกแบบ

มากที่สุด รวมไปถึงภาพประกอบและการจัดวางในเลมดวย…  ทั้งๆ 

ที่โดยทั่วไปไดคาตอบแทนต่ำกวาดวยซ้ำ.

 ถาใครเคยลองตรวจสอบดูปก pocket book เกาๆ เทียบกับ

ปกหนังสืออ่ืนๆ ที่รวมยุคสมัยกันก็จะพบความแตกตางระหวางกัน

คลายๆ สมัยนี้. ตั้งแตยุคที่ยังไมมีตัวอักษรลอกของสยามวาลา 

(ชุด มานพ, สำคัญ ฯลฯ) มีการเขียนประดิษฐอักษรพาดหัว

ชื่อเร่ืองแบบไมนอยหนาโปสเตอรหนังไทย 16 มม. เลยทีเดยีว. 

ผมเคยเหลือบไปเห็นสันหนังสือ pocket book โบราณเลมหนึ่ง

ชื่ออะไรไมรู เพราะจำไดแคตัวอักษร ช ชาง ที่เขียนดวยเสนตรง

ตอเน่ืองไขวกันเปนรูปกากบาท มันชางดูเจ็บเหลือหลายจนทำให

ผมไมไดสนใจตัวอักษรอ่ืนที่ประกอบกันขึ้นรวมเปนคำ! ความเจ็บ

ของมันอยูตรงท่ีวาเสนกากบาทถูกจัดระเบียบใหอยูในแนวเสน

ทะแยงมุมของส่ีเหลี่ยมผืนผาพอดีเหมือนงานออกแบบ 

brandmark ชั้นเลิศ! ผมไมไดพูดเกินเลยความเปนจริง 

เพราะไมใชงายท่ีความเปน ช ชาง จะถูกแสดงออกอยางตัดทอน

ไดลงตัวเกลี้ยงเกลาเย่ียงน้ี มีแตขั้นเทพเทาน้ันที่ทำได. 

คำถามท่ีนาสนใจคือเขาคิดไดไง?

 ผมลองวิเคราะหดูโดยเทียบตัวอักษร ช รูปกากบาทกับ

ลายมือหวัดคนยุคเกาจะพบวามีสวนคลายกันซึ่งไมนาจะโดยความ

บังเอิญ. การเขียนอักษร ข และ ช ดวยเสนโคงไขวกันนั้นเกิดขึ้น

กอน และสันนิษฐานไดวาผูออกแบบ ช กากบาทคงไดเคาโครง

จากลายมือเขยีนมาทำเสียใหม. ความแตกตางท่ีเหนือกวาของ ช 

กากบาท คือ ดูยังไงก็ ช ชัวร แตตัว ข และ ช ตนแบบ

ลายมือเขียนน้ัน ช หางตองยาวพอ. ถาหาง ช ยาวสูงเทาหัว

จะดูเปนตัว ข และถายาวเลยหัวแคเล็กนอยจะดูสับสนไดระหวาง

ไข กับ ชาง!

 สำหรับคนทำงานสรางสรรคแลว ไมอาจเก็บสิ่งบันดาลใจไวใน

สมองไดนาน. ผมลองนำตัว ช ชัวร มาปรับปรุงเปนฟอนทไทยดู. 

ดวยโครงรูปกากบาทของมันชางสอดคลองกับ DNA ของอักษรไทย

ที่เต็มไปดวยเสนแนวเฉียงอยูแลว งานเลยจบงายอยางเหลือเชื่อ 

(ถาเอามาทำฟอนทพมาคงบาตายเพราะอักษรพมาดูกลมๆ 

ไปหมด!)

 ตัว ช ตนแบบ (ในสมอง) ถูกบรรจงรางใหมอยูในกรอบ

สี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้งพรอมเสนทะแยงมุม เปนโครงรางสำคัญที่ใช

สำหรับออกแบบตัวอื่นที่เหลือท้ังหมด.

 ตัว ท, ห จัดเปนประเภทท่ีมีเสนเฉียงยาวจึงสามารถอยูใน

โครงน้ีไดอยางซื่อๆ. เริ่มจากตัว ท กอน และจาก ท 

คอยคล่ีคลายเปน ห.

DB Kakabaht บนปก ขอบฟาทะเลกวาง 

(ขนาด 11.5 x 18.5 cm.) 

ตัวอักษรเหล่ียมแหลมบนพื้นสีสม เปนจดเดนโดดออกมา

จากพื้นหลังฟาและทะเลท่ีเปนเสนโคงสีฟา. 

ออกแบบปกโดย แดนชัย วรรณศิริมงคล

During the heyday of sign-writing, 
the character “ช” was sometimes 
stylized as an even-weight X on a 
straight base. This single glyph has 
inspired the author to design a new 
display font, DB Kakabaht, whose 
character set is based on the X shape. 

Although line segments in Thai 
characters are mostly verticals,  
diagonals are also found. For Kakabaht, 
these diagonals are directed towards 
the glyph centre in the same manner 
as segments of the letter X. Despite its 
ancient angular features, the result is a 
geometrical face resembling Modern Thai 
scripts and quite readable even when 
cast in small sizes.

The name Kakabaht comes from the Thai 
word for an upright or tilted cross.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
DB Kakabaht X Light, Regular, Bold

 

 ตัวที่มีขมวดมวนเชน น, ม และตัวที่เสนบนมีรอยหยัก 

เชน ต สามารถจัดใหมันพุงเขากลางไดหมดเชนกัน. ตัว ผ 

ก็ทำแบบนี้ได เชนเดียวกับตัว ล.

 ตัว ก ที่มีอิทธิพลตอการกำหนดลักษณะของชุดอักษร 

(เพราะมีตัวคลายมากท่ีสุด) ผมตองยอมฝนใหปากมันกวาง

โดยการหยักเขาจดศูนยกลางตัวของมัน. ตัว ย เปนผลพลอยได

จากการแปลงรางตัว ก.

 ตัวงายๆ เหมือนไดฟรีจาก ช ก็คือตัว ธ ผมจงใจให

ปลายบนหักเขาหาศูนยกลางเล็กนอยเพื่อใชแกพื้นที่วางดานหลัง. 

ผมเกิดติดใจจริตการจบเสนบนแบบน้ีเลยเอามาใชกับตัว ว, จ 

และ ล เพราะมันแกความวางดานหนาไดดีเชนกัน. สวนตัว อ 

ใชจริตนี้จดเดียวสามารถเอาอยู.

 ตัว ร ผมจงใจใหมันแคบจะไดแยกแยะจากตัว ธ ไดงาย 

เลยตองขี้โกงโยกเสนเฉียงออกจากจดศูนยกลางเสียอยางนั้น 

(ใชสายตากะๆ เอาบาง). สวนตัว พ ถูกหลอกใหดูกวางกวา ผ 

และเสนเฉียงก็ไมไดอยูในแนวเสนทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปใหม

ที่กวางกวาโครงมาตรฐาน. พวก ข และ ะ ก็เชนกัน เอาแคใหมัน

อวดมุมชัดๆ เปนเขากับตัวอื่นๆ ได.

 รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ที่ตองไลเก็บคอื ปลายหัวตัว ค, ด 

จะเอายังไงดี จะเปนเสนขีดแนวนอนสั้นแบบตัว จ หรือจะ

หักเขาแนวเสนทะแยงมุมอีก? ที่สุดผมใหหัว ค, ต หักเฉียงลง 

และ ด หักกลับขึ้นบน. สวนตัว ต ไมตองหักใหเห็น มันซอนรูปอยู

ที่รอยหยักลงของเสนบนอยูแลว.

 เสนหางแบบเฉียงทุกตัว ไมวาจะเปน ศ, ส, ฮ ถึงจะลากยาว

ออกนอกกรอบ ก็ควรจัดใหอยูในแนวเสนทะแยงมุมดวย. สวนหาง 

ษ นั้นมีวิธีการเขียนหางแบบหักเขาตัวแลวลากออกในแนวนอนอยู

แลว จึงเพียงแตขยับเสนเฉียงใหเขาศูนยกลางตัวเทานั้น.

 พอเก็บพวกรายละเอียดจนหมด มาถึงตัว บ ผมเริ่มเบื่อ 

ถึงตัว ป ผมเริ่มปลอย ยอมปลอยวาง 2 ตัวนี้เรียบๆ ไวดูเลน 

เพื่อไมใหมัน ‘ดูเลน’ จนเกินไป. สำหรับคนท่ีอยากประดิษฐชุด

อักษรไวใชเอง หรือจะทำเปนฟอนทเลยก็ตาม ผมมีขอแนะนำวา

อยาพยายามใสลักษณะเดนหรือจริตลงบนทุกตัวอักษร เพื่อไมให 

ก ถึง ฮ ออกมาแขงกันเองจนเกินงามและเกินอาน. ความจัด

ของจริตในแบบตัวพิมพมักสงอิทธิพลตอความยากงายในการ

อานเสมอ.

 เมื่อเสร็จงานออกมามันดูไทยชัดๆ และเมื่อชุดอักษรโรมันจบ

เทียบกันแลว ตัวไทยลงตัวดีกวาโรมันเสียอีก. เปนเพราะโครง

กากบาทมันเหมาะท่ีจะทำเปนฟอนทไทยมากกวาฟอนทฝรั่ง

น่ันเอง. ชื่อฟอนทนั้นเปนอ่ืนไปไมไดตอง DB Kakabaht (ไมเกี่ยว

อะไรกับนักฟุตบอลบราซิเลียนและเงินบาท!) ขอสังเกตของผม

ประการหน่ึงคือ ถึงแมวา DB Kakabaht จะเกิดมาเปนฟอนท

ดิสเพลยแบบเสนเรขาคณิต แตกลับอานงายอยางเหลือเชื่อแมใช

ในขนาดพอยทเล็กๆ.

 เนื่องจากเรามีตัวพิมพดิจิตอลใหเลือกใชงานกันอยางมากมาย

ในยุคนี้ ทำใหนักออกแบบมีทางเลือกมากในการทำงาน เราจึงเห็น

งานออกแบบ pocket book ที่พิถีพิถันกับการเลือกใชแบบตัว

อักษรมาจดัวางใหเปนจดเดนมากย่ิงขึ้น และบอยคร้ังท่ีใชเพียง

ตัวอักษรลวนๆ โดยไมมีภาพ หรือมีเพียงลายพ้ืนเรียบๆ ที่ชวยขับ

เสริมตัวอักษรเทาน้ัน. เชน ปกหนังสือชุดศิลปนแหงชาติ 3 เลม

ของแพรวสำนักพิมพ มีพื้นหลังเปนลายไทยคอยขับเสริมตัวอักษร

กากบาทไทยแทที่ปรับแตงชองไฟหัวเรื่องใหหางเปนพิเศษ เปนงาน

ปกท่ีออนนอม เรียบงาย สามารถแทนความเคารพนบนอบตอเหลา

ศิลปนเอกของชาติไดเปนอยางดี. 

 ตองขอคารวะนักประดิษฐตัวอักษรรุนเกาท่ีฝากฝมือตัว ช 

ที่เทหขามกาลเวลามาเขาตาผม. บันดาลใจใหผมตอยอดแตกก่ิง 

สงตอใหนักออกแบบรุนใหมเปนที่เรียบรอยแลว. หวังวาคงจะชวย

กันใชใหเกิดดอกผลกันตอไป.

 ช. ชางเปนเหตุ, Kakabaht เปนผลครับ.

DB Kakabaht บนปก ปานรุง, นวนิยาย และ เพชรน้ำเอก, 

หนังสือชุดศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป. 

(ขนาด 14.5 x 21 cm.) 

ออกแบบปกโดย พีระพงศ โพสินธุ


