
2 3

 วงการสิ่งพิมพสยามยุคชวงตอการเปล่ียนแปลงระบอบ

การปกครองในป พ.ศ.2475 นิยมเรียกตัวพิมพพาดหัวที่มีขนาดใหญ

วา ‘ตัวโปง’ เชน โปงบาง โปงรอง ที่เรียกตามลักษณะของมัน,

โปงแซ ที่ตั้งตามชื่อคนออกแบบ. และโปงไมที่เรียกช่ือตามวัสดุที่ ใช

สรางมันข้ึนมา. โปงแซ, โปงบาง, โปงรอง มีกำเนิดเ  นตัวเรียงตะกั่ว 

(  จจุบันอนุรักษ ไวเ  น Opentype font หมดแลว คือ DB Zair, 

DB BangRak และ DB PongRong ตามลำดับ) มีเพียงโปงไมตัวเดียว

ที่เกิดมาเพ่ือเ  นตัวพิมพ ไมขนาดโต เพื่อใชพาดหัวหนังสือพิมพ

ยุคน้ัน. สำนวน ‘พาดหัวตัวไม’ ที่หมายถึงขาวพาดหัวขนาดใหญมาก

จึงมีที่มาจากตัวโปงขนาดโตท่ีแกะจากไมน่ันเอง.

 กลุมอักษร “ตัวโปง” ช่ือก็บงบอกอยูแลววาเ  นตัวดิสเพลย 

จึงใสรายละเอียดไดมากกวาตัวเน้ือ. กระน้ันก็ตาม ความประณีต

งดงามของตัวโปงแตละตัวยังคงข้ึนอยูกับฝมือชางแกะแบบ

หลอตัวพิมพของแตละคาย รวมไปถึงคุณภาพการหลอแบบ, 

คุณภาพงานพิมพ (ดวยแทนพิมพยุคกอนจะมีออฟเซท). ตองไมลืม

วาตัวพิมพตะกั่วหรือตัวบล็อกไมน้ันสามารถสึกกรอนไดตามอายุ

การใชงานอีกตางหาก ไมเหมือนกับฟอนทยุคน้ีที่ ไมยอมสึกกรอน

เส่ือมสลาย (ตราบใดท่ีคุณยังตามอัพเกรดไดทัน!)

 ตัวพิมพโปงไมเทาที่ผมพบจากเอกสารท้ังสำเนาและงานพิมพ

จริงนั้น มีลักษณะแตกตางกันไปในรายละเอียด. เน่ืองจากรูปลักษณ

ของมันดูเ  นทางการ อานงาย (เพราะเ  นอักษรแบบมีหัว) 

หนักแนนมีพลัง (เพราะมีเสนตั้งหนามาก) อีกทั้งยังประหยัดพ้ืนท่ี 

(เพราะตัวผอมสูง) สงผลใหนิยมใชติดตา จนในท่ีสุดถูกนำมา

แกะแบบทำตัวตะกั่วขนาด 72 พอยทในภายหลังโดยคงเรียกช่ือ 

‘โปงไม’ ด้ังเดิมไว.

ดีบี โป�งไม�
การแผดเสียงของส่ือสยาม

จะแผดเสียงให�ดังอย�างไรบนพ้ืนท่ีกระดาษอันจำกัด?
อักษรมีหัวตัวผอมเส�นทึบของ ‘โป�งไม�’ คือคำตอบ
ในยุคทองของหนังสือพิมพ�สยาม

 เมื่อเขาสูยุคตัวเรียงพิมพดวยแสง (คนในวงการพิมพนิยม

เรียกตัวคอมพิว ตามชื่อแบรนด ‘คอมพิว กราฟค’ เหมือนเรียก

ผงซักฟอกติดปากวาแฟบ) มีเพียงตัวโปงรอง (หรือโปงใหม) 

เทาน้ันท่ี ไดรับการอนุรักษตอเ  นฟอนทช่ือ ‘โกเมน’ โดยอาจารย

มานพ ศรีสมพร. จนเขาสูยุคฟอนทแบบ PostScript จึงมีโปงไม

อีกตัวที่ ไดรับการอนุรักษ ไวโดยการกำกับของประชา สุวีรานนท. 

SMB PongMai ของประชามีความประณีตพอสมควร อยางไรก็ตาม

ยังพบความบกพรองเล็กๆ นอยๆ กระจายอยูตามจุดตางๆ เชน 

ระบบของหางอักษร (เชน หางสระ เ ยังมนอยูแทนที่จะเ  นเหลี่ยม

แบบโปงไมทั่วไป) ความโคงของเสนบน (เชน ค, ด) สัดสวนตัวพิมพ 

ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนชองวางรูปอักษรทั้ง ก-ฮ และรูปสระ

ทุกตัวที่ตั้งบนเสนฐานน้ันไมไดมาตรฐาน เพราะเวนวางเฉพาะพื้นที่

ดานหลัง (ถาพิมพ ฅ ตัวโตๆ ไวกลางหนากระดาษ A4 จะไดคน

เอียงซาย!) เมื่อโปงไมถูกทำใหมเ  น OpenType ขอบกพรองทั้งหมด

ที่กลาวมาผมไดแกไขใหแลวใน DB PongMai. นอกจากสวนโคงเวา

ของอักษรโดยรวม (เชน หางตัว ง, ไมโท) ของ DB PongMai Bold 

จะถูกดัดใหดูไหลลื่นข้ึนแลว ขนาดของตัวพยัญชนะก็ยังโตขึ้น

เมื่อเทียบกับ SMB PongMai เดิมที่ขนาดพอยทเทาๆ กัน. ในชุด

DB PongMai นอกจากจะมีตัวอักษรโรมันท่ีผอมไดสัดสวนกับ

อักษรไทยมากข้ึนกวาใน SMB PongMai แลว ยังเพิ่มตัวโปงไม

น้ำหนักปรกติเขาไปเพ่ือใหใชงานไดกวางข้ึน.

 พูดถึงการใชงานโปงไมแลว คนนอกวงการออกแบบแทบ

จะไมเคยสังเกตเห็น. ความจริงจังขึงขังของโปงไมเคยถูกประชา 

(ผูชุบชีวิตมันข้ึนมา) ใชเ  นตัวพาดหัวงานรณรงคทางการเมืองผาน 

SMB PongMai เ  นระยะๆ. นอกจากน้ันยังพบการใชโปงไมกับ

หนังสือพ็อกเก็ตบุคในเครือมติชน ซ่ึงเ  นการนำ SMB PongMai 

มาทำใหเตี้ยลง แตยังคงมีแคน้ำหนักเดียว. จะเห็นไดวาโปงไมยัง

ภาพหนังสือพิมพจาก A Century of Thai Graphic Design

โดย เอนก นาวิกมูล ใชตัว โปงไม (บน), โปงรอง (กลาง)

และโปงแซ (ลาง) รวมกัน

SMB PongMai DB PongMai Bold

หางตัว ง ที่ตวัดยอนกลับ ถือเ  นเอกลักษณของโปงไม

ซ่ึงไมเคยพบในชุดตัวพิมพใดๆ ที่รวมยุคสมัยกับโปงไมเลย

พิมพเทียบ SMB PongMai กับ DB PongMai Bold ดวยพอยทที่เทากัน

ขนาดพยัญชนะของ DB PongMai Bold จะโตกวา

หาง
Originally a woodblock font for newspaper headlining 
many decades ago, PongMai had tall, narrow glyphs with 
thick verticals contrasting with very thin horizontals. 
Terminals of uprights were rounded on the baseline while 
those for horizontals were tapered curves resembling 
Chinese brush strokes. With increasing reader acceptance 
of the font, the wood blocks were replaced by lead slugs at 
72 points to meet the demands of a wider circle of users.

With the advent of digital typography, the original 
PongMai was recast as a PostScript font called SMB 
PongMai. An OpenType version has recently been 
introduced, as DB PongMai, by DB. In addition to 
refinements on the glyphs and a new set of narrow Latin 
characters to complement the Thai alphabet, a Light 
variant is offered in the new DB version, making a total 
of two weights.

The original PongMai face has also been redeveloped into 
a new font called DB Bangkok whereby the glyph heights 
had been reduced and its weight options expanded 
to four, with corresponding italics, to make up a total 
of eight styles.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
DB PongMai, DB PongMai Bold

แบบตัวเน้ือที่ ใชในบทความน้ี : 15-Point DB Bangkok Noi, Leading 17 points.

ลักษณะเด�นของตัวพิมพ�แบบโป�งไม�
รูปทรง เ  นอักษรทรงผอมสูง เสนหนาหลังของอักษร

 คอนขางเบียดชิดกัน

น้ำหนักเส�น เสนแนวต้ังหนาจัด ตัดกับเสนแนวนอนท่ีบางกวา

 อยางเห็นไดชัด

หัว • หัวอักษรทั่วไปเ  นรูปคร่ึงวงรีเสนบาง  

 • หัวอักษรที่อยูกึ่งกลางตัวเ  นรูปวงรีเสนบาง (เชน ค, ด) 

 • หัวสระ, วรรณยุกตทั่วไปจะกลมเสนบาง 

ปลายหาง แยกออกเ  น 5 กลุมใหญๆ

 • ปลายหางพยัญชนะ, สระ ที่ต้ังบนเสนฐาน

  จะโคงมน (เชน กา)

 • ปลายหางพยัญชนะ, สระ ที่ระดับสูง บ 

  จะถูกตัดในแนวนอน (แบ)

 • ปลายหางยาวท้ังท่ีอยูในแนวต้ัง (ป ฝ ฟ) 

  และแนวด่ิง (ฤ ฦ) จะแหลมบิด

  ตามเข็มนาิกาเล็กนอย

 • ปลายเสนบนอักษรที่โคงไปดานหนา

  จะเรียวแหลม (เชน ล, ว, อ)

 • ปลายหางอักษรแนวเฉียงท้ังในพยัญชนะ 

  (เชน ส, ฮ) และวรรณยุกตการันต 

  จะกดน้ำหนักใหหนากอนท่ีจะตวัดปลาย

  แหลมแบบพูกัน

ถูกใชงานคอนขางจำกัดวง, การเพ่ิมน้ำหนักบางใน DB PongMai 

คงไมพอ ผมจึงนำ DB PongMai มาปรับแตงสัดสวนใหเตี้ยใกลเคียง

ตัวเน้ือมาตรฐาน แลวขยายน้ำหนักเพ่ิมเติมเขาไปอีกเ  น DB 

Bangkok 4 น้ำหนัก พรอมตัวเอน เพื่อหวังเพิ่มทางเลือกใหลูกหลาน

โปงไมถูกใชงานมากข้ึน เชน ทำนิทรรศการ อยาง DB ComYard 

หรือใชเ  นตัวพื้นในหนังสือไดอยาง DB JariyaTham เ  นตน. 

ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร หรือยาสมุนไพรอิงภูมิ  ญญาเกาที่ผลิต

ข้ึนใหมสมัยน้ีก็นาจะใชบริการของลูกหลานโปงไมได.

 เราจะเห็นตัวอักษรหนาตาคลายๆ โปงไมอยูในเมืองบางกอก

มาชานาน ไมเฉพาะพาดหัวตัวไมบนหนังสือพิมพสยามยุคน้ัน 

แตยังพบอักษรเขียนคลายๆ กันน้ีมากมาย เชน ตามปายอาคารเกา

ไปจนถึงปกหนังสือแบบเรียนเกาของคุรุสภา. ทั้ง DB PongMai และ 

DB Bangkok จึงเปรียบเหมือนเคร่ืองบันทึกคำบอกเลาอัตลักษณ

ของกรุงรัตนโกสินทรในทุกแงมุม ไมวาจะเ  นเร่ืองของคุณคา 

หรือความขมข่ืนก็ตาม

 อยูที่การตีความของนักออกแบบวาจะใชแผดเสียงรณรงค

หรือใชเจรจาภาษาดอกไม ฯลฯ ไดทั้งน้ันครับ!

สุดคลองบางกอกนอย
DB Bangkok Noi  

พายเรือตามหาบัวลอย

DB Bangkok  

จนเหง่ือพี่ยอย
DB Bangkok Klang  

ถึงบางกอกใหญ
DB Bangkok Yai  

จคด
ตัว ค และ ด ของโปงไม ลดทอนขนาดหัวไดอยางลงตัว 

โดยไมสับสนกัน สังเกต ค หดหัวซอนไว สวน ด เห็นคอชัดเจนเพียงพอ

ที่จะบอกวาหันหัวไปทางไหน. ตัว จ แทนท่ีจะละหัวแบบ ค กลับเพิ่มคอ

ยื่นโคงงอออกไป เพื่อใชแกพื้นท่ีวางดานซายของมัน เ  นหน่ึงในความพยายาม

ทำใหอักษรทั้งชุดดูหนักแนนทุกกระเบียดน้ิว

DB PongMai Bold

หาง ช ชนเสนสูง บ 

(เสนแนวหัวบน)

DB PongMai

หางท่ีเสมอหัวบน จะเหลี่ยม

สวนหางท่ีเสมอเสนฐานลางจะมน

DB Bangkok

ทั้งหางท่ีเสมอหัวบน 

และหางที่เสมอฐานลางจะมน

หางแนวด่ิงยาว

ปลายบิดตามเข็มนาิกา

หางเสนบน

หางแนวเฉียง

DB Bangkok Yai

หาง ช เชิดเลยเสนสูง บ


