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ดีบี อ็อบเจคท

เคล็ดลับ ของการสลับรูปทรง
DB Object คือตัวพิมพดิจิตอลไทย-โรมัน
รูปทรงเรขาคณิตที่เนนความเปรียบตาง (contrast)
ระหวางอักขระแตละตัวที่ประสมกันเปนคำ.
ภาพผลิตภัณฑเครื่องใชพื้นๆ ในชีวิตประจำวันที่ถูกออกแบบ
รูปลักษณใหตื่นตาชวนเหยื่อควักกระเปาซื้อนั้นมีใหเห็นกันมา
นานแลว. แนนอน มันมีอิทธิพลสงตอระหวางนักออกแบบดวยกัน,
แมจะตางสาขากันไปเชนนักออกแบบตัวพิมพอยางผมก็ตาม.
ผมตั้งคำถามกับตัวเองวา เราจะสนุกกับการออกแบบฟอนท
ใหดูตื่นตาเหมือนกาตมน้ำรูปทรงกรวยมีที่จับโคงกลมของ
บริษัท Alessi, หรือเหมือนชั้นวาง Carlton Cabinet ฝมือ Ettore
Sottsass ที่ผสมรูปทรงจัตุรัสกับสามเหลี่ยมบางไดมั้ย?
คิดแลวก็ลงมือรางจากอักษรโรมันและตัวเลขอารบิคกอน
เพราะวามันงายกวา. พบวาคงทำไดเปนบางตัวเชนตัวพิมพใหญ
A, B, K, X และตัวเลข 3, 8 เปนตน ที่พอจะผสมผสานเสนสาย
เรขาคณิตหลายแบบใหดูแปลกตาไปจากตัวมาตรฐานเดิม
ไดงายหนอย. ตัวพิมพเล็กบางตัวไดจากการลอเลียนตัวใหญ
เชน k, x จาก K, X และโดยเฉพาะ g ซึ่งแปลกตา เปนตัวโชวพิเศษ
ไดจาก G, Q. สวนตัวพิมพเล็กที่ดูแลวไมนา จะเลนอะไรมากนัก
ผมใชวิธีใหมันตางกันชัดเจนทั้งดานขนาดของความกวางและ
รูปทรง. ตัว r และ s จงใจใหแคบเปนพิเศษเพื่อโดดออกไป
จากตัวอื่นๆ ที่สวนใหญกวางทรงจัตุรัส. ในบรรดาอักษรสวนใหญ
ที่กวางเทาๆ กันนั้นผมทำใหมันแตกตางออกไปคือ พวกหนึ่ง
เปนทรงสี่เหลี่ยมจัดๆ ไปเลย กับอีกพวกหนึ่งเปนรูปทรงกลม.
ระหวางรางดูแตละตัวทั้งเหลี่ยมทั้งกลมยังไมทันถึงไหน
เกิดคำถามสำคัญขึ้นในใจวา เพื่อใหการใชงานฟอนทดูตื่นตา
ทำอยางไรใหแตละคำที่พิมพมีรูปทรงทั้งเหลี่ยม, กลม ฯลฯ
คละกันไปใหไดมากที่สุด? ผมอยากขอใหคุณลองนึกดูกอนที่จะ
อานคำเฉลยของผมในยอหนาตอไป.

เพราะวาทุกๆ คำที่พิมพในภาษาอังกฤษตองมีรูปสระกำกับ
อยูเสมอ ดังนั้นเคล็ดลับงายๆ ที่ผมใชคือ ทำตัวอักษรที่ใชเปน
รูปสระทั้ง a, e, o, u และ y ใหมีรูปทรงตางไปจากตัวอื่นๆ
(ตัว i ตัดทิ้งไปเพราะเนนรูปทรงยาก). คำถามตอไปจึงอยูที่วา
จะเลือกใหพวกรูปสระมีทรงเหลี่ยมหรือกลมดี? พิจารณาดูจากตัว
e และ o รางดูแลวมันฝนเกินไปที่จะเปนเหลี่ยม ผมจึงตัดสินใจ
เลือกใหรูปสระเปนทรงกลม. ตัว c เองก็เชนกัน ถาเปนเหลี่ยม
ตัวจะดูกวางเกินและก็อานยาก (เวลาชิด l จะคลายตัว d) จึงให
เปนกลม. ตัว h ปลอยใหเสนแนวระดับเปนโคงกลม (เหมือนตัว y
กลับดาน) แถมเขาไปอีกตัว เพราะเห็นวาอักษรสวนใหญที่เหลือ
ยังประกอบขึ้นดวยเสนตรงเปนหลักอยู. เมื่อทดสอบพิมพดู
ไดผลลัพธเปนที่พอใจ คือ สนุกสนานกับรูปทรงเสนสายเรขาคณิต
ที่คละกันไปแทบทุกคำ และแปลกตาไปกับอักษรหลายตัว เชน b,
d, m, n, p, q ที่มีเสนแนวระดับเปนเสนตรงแทนที่จะโคงแบบที่เรา
คุนเคย. ผมจึงนำเคล็ดวิชาที่ผานการทดสอบแลวกับตัวพิมพโรมัน
มาใชกับตัวพิมพไทยตอ.

แตการจะเอารูปสระมาทำกลมๆ เลียนวิธีจากอักษรโรมัน
เห็นทีจะยาก เพราะรูปสระไทยที่ยืนบนเสนฐานนั้นมีเพียงสระอา
ตัวเดียวที่พอทำเสนบนเปนครึ่งวงกลมไดชัดๆ (ซึ่งยิ่งทำชัดสัดสวน
ตัว า ก็ยิ่งจะกวางเกินไป) นอกนั้นจะมีแคสวนบนของ โ, ใ, ไ
ที่พอจะเลนรูปทรงได (แตก็แคในขนาดเล็กๆ). ผมจึงเลือกตัวอักษร
ที่ใชเปนตัวสะกดหลักพวกหนึ่ง และที่ใชเปนรูปสระอีกพวกหนึ่ง
มาใสเสนโคงของวงกลมแทน. พวกแรกไดแกตัวสะกดที่ใชงานมาก
คือ ก, ด, น, บ และ ม (แมกก, กด, กน, กบ, กม) อีกพวกไดแก
ว, ย และ อ (เชน อัวะ-อัว, เอียะ-เอีย, เออ, ออ) รวมเปน 8 ตัว.
เมื่อยึดหลักความถี่ของการใชงานเชนนี้แลว จึงมีความนาจะเปนสูง
ที่รูปทรงกลม (จะกลมทั้งตัวหรือเฉพาะเสนบนเสนลางก็ตาม)
จะกระจายคละกับตัวอื่นๆ (ที่ปลอยใหเหลี่ยม) ไดทั่วถึง. ถามวา
8 ตัวพอมั้ย? คงไมพอ ผมจึงอนุโลมใหพวกอักษรคลายของมัน
คือ ฆ, ฌ, ฒ (คลาย ม), ญ, ป, ษ (คลาย บ), ฉ, ณ (คลาย น)
และ ฮ (คลาย อ) มีเสนโคงประกอบตามไปดวย.
แต กฎ ก็เปนแคกฎ ไมใช กด จึงไมสามารถกดอิสรภาพของ
นักออกแบบได! ตัว ง แมจะเปนตัวสะกดแมกงที่ใชงานมาก
ก็จงใจเลือกใหอยูในทรงสามเหลี่ยมแทนแกเลี่ยน (อักษรทั้งชุด
นอกจากตัว ท, ฑ, ธ แลว ไมมีเสนทะแยงยาวๆ ใหเห็นเลย).
ตัว จ, ร ซึ่งแมจะไมเขากฎตัวสะกดหรือรูปสระที่ใชกับคำไทยพื้นๆ
แตเปนพยัญชนะที่ใชงานมาก ทั้งที่เปนพยัญชนะตน (เชน จง, รัก)
และตัวสะกด (เชน มัจฉา, กุมาร) รวมทั้งตัว ร แทนเสียงรูปสระ
ไดดวย (เชน ศร, สวรรค, ธรรม) จึงอนุโลมให จ,ร เปนเสน
โคงกลมเพิ่มเขาไป.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

DB Object X Light, Regular, Bold

The letterforms of DB Object take
after the shapes of modern geometrical
designs that are often found in common
everyday objects or appliances.
Designs for the glyphs began with
the Latin character set wherein the forms
of lowercase vowels (a, e, o, u and y)
were made circular, while the lowercase
consonants were made up of straights,
diagonals and squares. When the font is cast
into type, a mix of circles and squares will
result for practically every word on a line
thereby creating a measure of visual interest.
This geometical-mix concept was then
transferred to the shaping of the font’s Thai
characters. High-frequency letters in Thai, such
as ย, ว, and อ, that function like vowels, and ก,

ด, น, ม, the regular ending consonants, were
rounded; the rest of the character set was cast in
more angular forms.

เชนเดียวกับตัว g ของโรมัน ในอักษรไทยก็มีตัวที่โดดเดน
ไวอวดเหมือนกัน เชนตัว ช ที่มีสวนหัวเปนทรงสี่เหลี่ยม,
ตัวเปนทรงกลม และหางเปนเสนเฉียงครบทุกกระบวนทา!
เพื่อใหดูสนุกขึ้นไปอีกจึงจัดทำชุดตัวเลขอารบิคแบบ Old Style
เพิ่มเขาไปใหเลือกใชกับภาษาไทยไดดวย. โดยปรกติแลว ชุดเลข
Old Style จะมีตัวสูงประมาณ x-height อยู 3 ตัว คือ 0, 1
และ 2. และมีตัวที่สูงเกิน x-height อยูแค 2 ตัว คือ 6 และ 8
เทานั้น นอกนั้นอีก 5 ตัว คือ 3, 4, 5, 7 และ 9 สูงเทา x-height
แตมีสวนหอยต่ำเสนฐานลงมา. เพื่อใหชุดเลข Old Style ชุดนี้เพิ่ม
โอกาสกระโดกกระเดกครื้นเครงเปน New Style จึงจงใจใหเลข 4
เปลี่ยนจากหอยต่ำเสนฐานเปนยืนบนเสนฐานโดยมีเสนหนาสูงเกิน
x-height ขึ้นไป. วิธีนี้ชวยทำใหสัดสวนระหวางกลุมตัวเลขที่ขึ้นสูง
ตอที่ลงต่ำ เปลี่ยนจากเดิม 2 : 5 เปน 3 : 4 ใกลเคียงกันมากขึ้น.
ภาพโดยรวมของตัวพิมพชุดนี้จึงเหมือน design object สนุกๆ
ของยุคทศวรรษ 1980. ผมเลยใหชื่อมันวา DB Object. ความจริง
มันก็เปนแคฟอนทขี้เลนอยางเปนระบบตระกูลหนึ่งเทานั้น
เพียงแตผลพลอยไดที่อาจสำคัญกวาตัวฟอนทคือการไดทดลอง
พิสูจนดูวา งานออกแบบตัวพิมพบางกรณี นอกจากความรู (สึก)
ทางศิลปะแลว อาจตองผสมหลักความนาจะเปนทางคณิตศาสตร
รวมกับหลักการประสมคำทางภาษาศาสตรบูรณาการไปพรอมๆ
กันจึงจะตอบโจทยได.

Old Style

New Style

ยังมีเรื่องยากสลับซับซอนกวาการทำฟอนทอีกมากมายในโลก
ที่ตองพึ่งสหวิชา เชน ปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายใน
ประเทศของเราเปนตน เปนหนาที่ของคนไทยทุกคนที่ตองตื่นรู
(ไมใชตื่นเชื่อ!) ชวยกันคิดชวยกันทำตามความถนัด ไมใชหนาที่
ของนักการเมืองแตฝายเดียว. และถาเกิดมีผูนำทางการเมือง
คนไหน (ไมวาจากฝายใดก็ตาม) อุตริอวดอางสรรพคุณตัวเอง
ยกใหญแบบขาฯ เกงคนเดียว หรือขาฯ ถูกตองแตเพียงผูเดียว
คงตองไลไปอานประโยคทองของ Albert Einstein ที่กลาวไววา
“The difference between what the most and the least
learned people know is inexpressibly trivial relation
to that which is unknown.” ถอดใจความงายๆ คือ “คนที่วา
รอบรูมากนั้น ที่แทก็แคจิ๊บๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขายังไมรู!”
ตอนผมเริ่มเขาสูอาชีพนักออกแบบสิ่งพิมพนั้น ครูคนแรก
ที่ผมเขาไปถามหาความรูคือ ชางเลยฟลมในรานเพลท ครับ.

