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ดีบี มหาชัย
ชัยชนะของความหลากหลาย
DB MahaChai เปนฟอนท ไทยประเพณี
ที่ไดจากการนำอักษรประดิษฐ ๑๒ ตัว
บนปกหนังสือตำรับกับขาวโบราณมาปรุงรสใหม
The letterforms of DB MahaChai are inspired by
a set of 12 glyphs that made up the title of a cookbook
published in 1943. The characters that spell out
แมครัวหัวปาก contain some interesting features. There
is significant thick-and-thin contrast between verticals
and horizontals. The thick verticals are made up of tiny
striations. Some of the terminals are open loops giving
the letters a relaxed and friendly appearance, which is
further enhanced by their gentle hand-drawn outlines.
Taken altogether, the effect is quite refreshing — far
from the stiff, formal looks typical of typefaces of
those days.
The reshaping of the old title into DB MahaChai
began with its bold weight. The striated verticals were
made solid while the thin horizontals and open-loop
terminals were retained. The thin, sharp twists on ม, ห
were emulated on other characters where appropriate.
The result is a face much like Bodoni Bold albeit
with rounded terminals and without serifs. These
features were transferred to the font’s Latin letterforms,
i.e. rounded terminals except the tips of some verticals
and the toe on letters a, b, d, k and u, where they
terminated in a sharp nib.
After the shaping of Bold, a Regular and two Italics
were added to complete a family of four styles.

ในยุคแผนอักษรลอกเฟองฟูของไทย นับจากที่มี
‘มานพติกา’ ออกมาวางขายจนถึงยุคตนของฟอนท
PostScript ไทยนั้น ตัวดิสเพลยสวนใหญจะใชขูดจาก
แผนอักษรลอกมากกวาการเขียนประดิษฐเอง เพราะ
มันทุนเวลาดีและมีแบบใหเลือกใชมากพอสมควร. ที่นิยม
ใชกันแพรหลายมากที่สุดจะขึ้นตนดวย ‘มานพ’ รองลงมา
คือ ‘สำคัญ’ ตามดวยเลขลำดับตอทาย. เปนผลงาน
ประดิษฐชุดอักษรขั้นเทพของ ‘มานพ ศรีสมพร’ และ
‘สำคัญ โกศัลวัฒน’ ตามลำดับ.
ครั้นเขาสูยุค PostScript แบบตัวอักษรลอกที่
เคยไดรับความนิยม ไดถูกผลิตขึ้นใหมเปน PostScript
มีตั้งแตประณีตเหมือนตนฉบับ, ปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ
ใหดีขึ้น ไปถึงหยาบจนคนออกแบบเจาตำรับเห็นเขาแลว
อยากรองไห! ฉะนั้น ถาเราจะหาตัวดิสเพลย ไทยเกา
แบบเขียนมือสวยๆ จึงตองยอนกลับไปกอนหนาที่จะมี
แผนอักษรลอกขายในบานเรา. เนื่องจากยุคนั้นตัว
ดิสเพลยตะกั่วมีใหเลือกไมกี่แบบ ซ้ำดูเปนทางการ
เสียสวนใหญ ใครอยากไดตัวพิเศษจึงตองลงมือเอาเอง.
กลาวไดวา ความจำกัดขัดสนนั้นมีสวนสำคัญผลักดัน
ใหเกิดงานสรางสรรคหลากหลายเปนทางเลือกใหมๆ
ขึ้นมาเสมอ.

ปกหนังสือ 'แมครัวหัวปาก'
ฉบับตีพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๖
สังเกตตัว ร คำวา 'ครัว'
เทียบกับ ร คำวา 'เครื่อง' ภาพดานลาง

ตัวพิมพตะกั่ว 'โปงแซ'
จากหนังสือ ประชานุเคราะห
พ.ศ. ๒๔๗๘

ยอนกลับไปในปพ.ศ. 2486 ชางเขียนฝมือชั้นครู
ทานหนึ่งไดฝากผลงานไวบนปกหนังสือ แมครัวหัวปาก
ตำรับกับขาวของทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ.
ชื่อหนังสือเปนตัวอักษรประดิษฐที่ดูงามจับตาผม
แตแรกพบ! ลักษณะเดนของมันคือเปนอักษรหัวเปด
มีเสนตรงแนวตั้ง (ทั้งเสนหนาเสนหลัง) หนากวาเสน
โคงแนวนอน (ทั้งเสนบนเสนลาง รวมทั้งสวนรายละเอียด
เชน หัว) อยางเห็นไดชัด. เสนแนวตั้งที่หนาถูกแรเงา
ดวยเสนขนานถี่ๆ ขวางตามแนวนอน.เมื่อประกอบ
รวมกันเขากับปลายมนๆ ของเสนอักษรสวนใหญ
ทำให แมครัวหัวปาก หวานออนชอย ดูไมเปนทางการ
กลมกลอมสมกับเปนชื่อตำรับอาหารเสียยิงนัก!
สิงที่ทำใหผมประทับใจมากเปนพิเศษ คือเสน
ขมวดมวนแบบหักโคงเปนมุมที่พบในตัว ม และ ห
อาจเปนเพราะมันมีสวนคลายกับตัวคัดบรรจงที่ผมเคย
หัดคัดเลียนแบบพี่ชายมาตั้งแตตอนอยูชั้นประถม 5.
ลักษณะหักมุมแบบนี้ชวยแกเลี่ยนไดดี คลายพริกขี้หนูคั่ว
ที่โรยในไขลูกเขยอยางไรอยางนั้น.
ลักษณะรวมที่กำหนดสไตลของตัวอักษร
แมครัวหัวปาก ฉบับ พ.ศ.2486 นี้ เทาที่จำความได
ผมยังไมเคยพบเห็นจากที่ไหนมากอน ถือไดวาเปน
ของเกาแตสดในยุคนั้น. จะมีเพียงเสนบนของตัว ร ที่ดู
คลาย ร ของตัวพิมพตะกั่ว ‘โปงแซ’ มากไปหนอย
เทานั้นเอง. เปนไปไดวาชางเขียนอาจไดรับอิทธิพลจาก
โปงแซซึ่งเกิดกอนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
ในป พ.ศ.2475.
ชวงที่เริมคิดจะเอาแมครัวหัวปากมาปรุงใหม
เปนฟอนท ตอนนั้นน้ำทวมใหญป 2554 อยูพอดี
จึงตั้งชื่อไววา ‘ดีบี มหาชัย’ ดวย 4 เหตุผล คือ
หนึ่ง มันเปนชื่อคลอง เขากับตัวอื่นๆ ใน DB#11,
สอง ชื่อฟงดูเปนไทยประเพณี, สาม ความหมายเปน
มงคล, และสุดทายคือ มันสะกดดวยตัว ม และ ห
ซึ่งถือเปนตัวเดนของอักษรประดิษฐแบบนี้. แคเรา
พิมพชื่อ ‘มหาชัย’ ดวยฟอนทนี้ก็จะเผยใหเห็น
DNA ของมันแลว!
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DB MahaChai, DB MahaChai Italic

DB MahaChai Bold, DB MahaChai Bold Italic

DB JariyaTham

ความเปลี่ยนแปลงอยางมากในการออกแบบ คือ
ผมเลือกที่จะทำเสนแนวดิงใหทึบแทนการแรเงาตามขวาง
อยางตนแบบ ซึ่งเพิมโอกาสในการใชงานไดมากกวา.
รายละเอียดสำคัญที่นา จะกลาวถึงมีดังตอไปนี้

ขมวดมวนแบบหักมุม

ขมวดมวนหักมุมในตัว ม และ ห ถูกใชกับขมวดมวน
ของ ฆ, ฌ, ฒ และ น, ฉ, ณ รวมทั้งขมวดหัวของ ข, ช,
ซ และหางของ ใ. ไสของตัว ษ เปนการพลิกขมวดมวน
ตัว ม กลับในแนวดิงมาใช.

หัวและคอ ระหวางเสนหลัก-เสนฐาน

อักษรที่มีหัวแบบกลุมนี้ มีตัว ค เปนตนแบบอยูแลว.
หัวและคอของอักษร ค ดูออนชอยเปนเอกลักษณ
จึงตกทอดไปถึง ศ, จ และ ฐ ดวย. สวนตัว ด จงใจให
เสนคอโคงเฉียงชัดเจน จะไดดูแตกตางไปจากเสนคอ
ของ ค ที่อยูในแนวเกือบดิงอยางชัดเจน.

DB MahaChai Bold

เสนสะบัดบน

เสนบนปลายสะบัดขึ้นของตัว ร ถูกเปลี่ยนจาก
ตนแบบเดิมที่เปนเสนหนา ใหเปนเสนโคงบางๆ
แลวหักเฉียงขึ้น (ยืม ร ของ DB JariyaTham มาใช)
ทำให ธ, ฐ และ โ เปนเชนนี้ดวย. เสนบนแบบนี้ชวย
สลัดคราบโปงแซออกไปได ทำใหดูสดใหมถึงยุคนี้.

หางสูง-หางต่ำ

หางที่เลยเสนหลัก (แนวหัวอักษร บ) ขึ้นไป มีตัว ป
เปนตนแบบที่ออนหวานดีอยูแลว คือลูแหลมไปดานหลัง
ไมมนเหมือนตัวอื่นๆ จึงเก็บหาง ป มาใชกับ ฝ, ฟ รวม
ทั้งกับหางที่เลยเสนฐานลงมาคือ ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ และ ๆ
ใหลูแหลมกลับไปดานหนา.

ปากไก

ตัว ก ยังคงลักษณะหยักปากแหลมแบบเดิมไว
คือ หยักเขาแลวหักออกเลยเสนหนาไปเล็กนอย.
ปากแบบนี้ใชกับอักษรคลาย ก ทุกตัวที่มีหัวหันเขา
คือ ถ, ฤ, ฌ, ญ, ณ. สวนอักษรคลาย ก แบบหัวหันออก
คือ ภ, ฦ, ฎ, ฏ ของแบบตัวพิมพชุดนี้นั้น เนื่องจาก
หัวที่ฐานเปนแบบเปดจึงลองเปลี่ยนปากไก ใหลากออก
จากเสนหนามากกวาของ ก ตนแบบเดิมเพื่อไมให
ชองไฟดานหนาของมันโลงเกิน. สังเกตใหดีปากของ
อักษรกลุม ภ จะไมหยักเขาลำตัวเพื่อไมใหปาก(ยาว)
มากจนเกินงาม!

หัวอักษร

ลักษณะหัวอักษรทั่วไปคงประมาณ 1 ใน 4
ของวงกลมเหมือนตนแบบ. แตสำหรับชุดตัวเลขไทย
ไดตอความยาวออกไปเปนบางตัว พบวาดูงามกวา.

หยักกลางตัว

ถาเปรียบฟอนทนี้เปนยำทะเล รสชาติเปรี้ยว
หวาน เค็ม เผ็ด ไดที่แลว ตัว ผ, ฝ และ พ, ฟ
จึงเลือกใชเสนหยักตรงๆ งายๆ เหมือนผักแพว,
โหระพา เปนอันขึ้นโตะเสิรฟได.

เมื่อทำ ดีบี มหาชัย ตัวหนาจบ จึงเพิมน้ำหนักปรกติ
อีกหนึ่งน้ำหนัก เพื่อใหสามารถใชเปนตัว Subhead ได
แลวคอยตอชุดอักษรโรมัน. สำหรับตัวพิมพเล็กนั้น
แทนที่จะใหปลาย ascender และ descender แหลม
เหมือนหาง ป พบวามันดูมากเกินไป จึงเลี่ยงมาเลนเสน
ปลายแหลมที่อยูแนวเสน x-height (ไดแกตัว m, n, p,
q, r) และแนวเสนฐาน (ไดแกตัว a, b, d, k, u) แทน.
ปลายแหลมแบบนี้ทูกวาหาง ป จึงดูไมจัดเกินไปนั่นเอง.
สวนชุดเลขอารบิกนั้นจงใจใชตัวเลขแบบ old style
ซึ่งก็พอใชรวมกับอักษรไทยได แตจะใหดีแลว ผมวา
ควรใชเลขไทยรวมกับอักษรไทยจะดูงามกวา.
ที่เขียนอธิบายมาสั้นๆ ดูราวกับวา DB MahaChai
มันงาย แตในความเปนจริงแลว นับเปนตัว มหายาก ของ
DB#11 เพราะเสร็จทีหลังเพื่อน แลวยังผลาญกระดาษ
A3 ใบแลวใบเลา ปกหนากวาฟอนทตัวอื่นๆ. ตัวอยาง
ความยากก็เชน ตัว ร, ว ในน้ำหนักปรกตินั้น แทนที่
ขนาดของหัวจะเทากับอักษรอื่นๆ กลับพบวาตองหลอก
ใหกวางขึ้นเล็กนอย เพื่อไมใหเกิดชองหางจากตัวอักษร
ขางหนามากเกินไป เปนตน.
ถาจะวาไปแลว ตัวดิสเพลย ไทย ณ ป พ.ศ. 2555
ขณะนี้มีใหเลือกใชในรูปดิจิทอลมากมาย แตก็ยังไม
เพียงพอตอการใชงานที่นับวันจะขยายกวางออกไป.
ความหลากหลายจึงยังเปนสิงจำเปนเสมอในยุคที่ตางคน
ตางแสวงหาความแตกตางอยางดูดี. แมผมและทีมงาน
จะเหนื่อยยากกับ DB MahaChai เทาไร มันก็คุมคา
สำหรับฟอนท ไทยประเพณีอีกหนึ่งตัวเลือก.
มหาชัย คือ ชัยชนะเพื่อความหลากหลาย
อยางแทจริง.

แบบตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : 14-Point DB EcoThai, Leading 15 points.
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