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ดีบี โปงรอง

เสกทองจากตะกั่ว

ภาพถายขนาดเทาแบบ จากหนังสือแบบตัวพิมพของศรีอักษร

DB PongRong เปนงานอนุรักษฟอนทตัวโปง
ทรงผอมยอดนิยมในยุคตัวเรียงพิมพตะกั่วของไทย
ใหกลับมาสุกใสเรืองรองอีกครั้ง
โปงไม

A highly popular face during the days of metal type,
PongRong was initially intended for use in big
display lines. Due to its popularity, a number of
smaller sizes quickly followed ranging from 72, 40,
36, 32, 24 to 19.5 points. Being one of the few metal
faces with a good range of sizes, PongRong was
employed in a wide variety of publishing uses, from
headlines and subheads, to body text.
PongRong’s letterforms were mostly on the thin
side, with semi-circular terminals and distinct
contrast between thick and thin strokes, echoing the
looks of Cheltenham Condensed.
With the arrival of photo-typesetting, a makeover
version of PongRong was released as C3 or Komain
(which was followed by a PostScript version, dubbed
EAC Komain). Re-digitization of this heritage font is
released as DB PongRong whereby the widths of the
original letterforms are evened out, and two more
weights, Regular and Light, added to extend the
font’s versatility.

คนในวงการพิมพรุนกอนเรียกตัวพิมพขนาดใหญ
สำหรับพาดหัววา ‘ตัวโปง’. ตัวโปงแรกสุดคือ โปงแซ
ขนาด 48 พอยท โดย นายแซ ชางแกะแบบตัวพิมพยานบางรัก.
ตัวตอมาเปน โปงไม เริ่มแรกทีเดียวเปนตัวแกะดวยไม
ตอมาภายหลังจึงแกะแบบหลอเปนตัวตะกั่วขนาด 72 พอยท
ไมปรากฏหลักฐานคนออกแบบ. ตัวโปงถัดมาคือ โปงใหม
ขนาด 40 พอยท ที่นาจะออกแบบโดยนายแซ เชนเดียวกัน
(อานบทความที่ผมเขียนถึง DB BangRak ประกอบ).
โปงใหม เปนสวนผสมของแบบตัวพิมพหลัก 2 ตัว
คือ โปงไม กับ โปงแซ รวมกัน (ดู DB PongMai Bold
กับ DB Zair Bold ประกอบ) กลาวคือ มีสัดสวนผอมสูง
เสนหนัก-เบาแบบโปงไม, หัวอักษรบนลางเปนรูปครึ่งวงกลม
คลายโปงไมที่เปนรูปครึ่งวงรี, หัวอักษรกลุม ค, ด
(และอักษรคลายของมัน) เปนวงรีเหมือนของโปงไม
สวนปากตัว ก (และอักษรคลาย ก) คลายของโปงแซ,
กลุมอักษร บ, อ จะมีเสนลางแบนติดเสนฐานแบบโปงแซ
(ของโปงไมจะโคงมน) และปลายเสนดิ่งของอักษรทุกตัวจะถูก
ตัดฉากเสมอเสนฐานแบบโปงแซ (ของโปงไมจะมน).
ยังมีอักษรบางตัวของโปงใหมที่นาจะไดรับอิทธิพล
มาจากตัวพิมพเนื้ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนา เชน ตัว ข, จ
ของมันที่ตางก็มีเสนหนาดิ่งตรงขนานกับเสนหลังเหมือนกับ
ข, จ ของตัวตะกั่วชุดฝรั่งเศส (UPC Angsanaในปจจุบัน)
หรือตัว ย มีเสนหนาดิ่งแบบยักเยื้องไมอยูแนวเดียวกัน
เหมือนกับที่พบในตัวพิมพไทยยุคแรกๆซึ่งเลียนแบบจาก
ตัวจารในใบลาน (อานบทความของ DB Yam ประกอบ).

โปงรอง
โปงแซ

ตัวเนื้อฝรั่งเศส
โปงรอง

ตัวพิมพ ย ของบาทหลวง Pallegoix
(คลายตัวจารในใบลาน)
ตัวพิมพ ย แบบโปงรอง
มีเสนหนายักเยื้อง เหมือนของ Pallegoix

แลวโปงใหมมีอะไรเดนพิเศษเปนเอกลักษณของมัน?
คำตอบที่ผมพบคือ ชุดสระอิอีอึอื ที่เขียนปลายดานซาย
วกกลับเปนเสนโคง ไมไดทำมุมแหลมเหมือนกับตัวเรียงพิมพ
ทุกชุดที่เกิดขึ้นกอนหนา.
ดวยความที่โปงใหมถูกออกแบบไวโปรงกวาโปงไม
จึงสามารถขยายพอยทออกไปมากมายจากสไตลเดียวกัน
เริ่มจากขนาดใหญที่สุด คือ 72 พอยท และขนาดยอลดหลั่น
ลงไปจากโปงใหม 40 พอยทเดิม เปน 36, 32, 24 และ
19.5 พอยท ถือเปนตัวเรียงพิมพตะกั่วทรงผอมของไทยที่มี
ขนาดพอยทใหเลือกใชมากที่สุด!
ชื่อ ‘โปงใหม’ นั้นถูกใชเรียกตัวขนาด 48 พอยท
ที่ออกมากอนเทานั้น ตัวอื่นๆ ลวนถูกเรียกชื่อแตกตาง
กันออกไปทั้งที่เปนดีไซนเดียวกันแทๆ เชนตัวขนาด 72 พอยท
นิยมเรียกวา โปงรอง หรือ โปงไมบาง สวนขนาดที่เล็กกวา 40
พอยท ชื่อมักจะติดคำวา ‘ยอ’ กำกับไว เชน ตัวโปง 32 ยอ,
ตัว 19.5 ยอ เปนตน. โปงใหมจึงใหมอยูไมนาน เพราะ
แตกลูกหลานไปเพียบ! อีกทั้งคำวา โปง เปนคำสามัญ
ในวงการพิมพหมายถึงตัวพาดหัวทั่วๆ ไป เมื่อถูกขยายความ
ดวย ใหม เติมทายเปน โปงใหม จึงฟงดูไมเฉพาะเจาะจงนัก
เชนเดียวกับชื่อพรรคการเมืองของไทย อยางพรรค
ความหวังใหม ชื่อก็ฟงดูกวางไมสามารถสะทอนอุดมการณ
ทางการเมืองไดชัดเจน หรือพรรคการเมืองใหม ที่ฟงดูเผินๆ
อาจไมรูวาเปนชื่อพรรคการเมือง จะสับสนวาหมายถึงพรรค
การเมืองพรรคใหม (พรรคไหนก็ไมรู!) หรือพรรคการเมือง
แบบใหม (ที่หลุดพนจากวังวนน้ำเนาอยางที่เปนอยูตอนนี้!).
ผมเองนั้นไมชอบชื่อโปงใหมดวยเหตุผลคลายๆ ชื่อพรรค
ที่ยกตัวอยางมา ยิ่งเมื่อสะกดโปงใหมเปนภาษาฝรั่งจะเปน
PongMai สับสนกับโปงไมที่สะกด PongMai เหมือนกัน.
ผมจึงเกิดไอเดียวาจะเรียกแบบตัวพิมพชุดนี้ใหม โดยถือ
เอาตัวขนาดใหญสุดของมันเปนตัวหลักวา ‘โปงรอง’ แทน.
เมื่อทำเปนฟอนทใหม เขียน DB PongRong จะได ไมสับสน
กับ DB PongMai (อาน ดีบี โปงไม) ที่มีอยูกอน.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ภาพถายเทาแบบ
จากหนังสือแบบตัวอยางตัวพิมพ
ของโรงหลออักษรกิจ
เทียบตัวโปงยอขนาด 32 พอยท
ระหวาง เบอร 6 กับ เบอร 8
ตางที่ขนาดชัดเจน
แตรูปอักษรตางกันนอยมาก

DB PongRong Light, DB PongRong, DB PongRong Bold

ชวงฝนตกน้ำทวมป 2554 ทำเอาหนังสืออนุสรณโรงเรียน
เกาของผมเละตุมเปะไปดวย. ผมตองเอาเตารีดบรรจงรีด
ทีละหนาทั้งเลมเพื่อรักษามันไว และเปนการทำงานที่สุดคุมคา
เพราะสปอนเซอรโฆษณาทั้งหมดเรียงดวยแบบตัวพิมพสไตล
โปงรองอยางสวยพอดี! อักษรมีครบแทบทุกตัวทำให ไมตอง
เสียเวลาไปเสาะแสวงหางานพิมพเกาหลายๆ ชิ้นมารวมกัน
จนไดตัวครบอยางที่เคยใชอนุรักษตัว DB TaGua มากอน.
ตัวอักษรขนาดใหญ 32 พอยท ของมันทำใหผมสามารถ
สังเกตรายละเอียดหลายจุดที่ผูออกแบบซอนไวอยางนาทึ่ง
เชน หัวสระอะ, หัวตัวการันต, วงกลมของสระอำ. สระอึ นั้น
แยกน้ำหนักแนวดิ่งเปนเสนทึบครึ่งวงกลมกับเสนครึ่งวงกลม
บางๆ ตามหลักการเขียนหนักเบาไวดวยอยางถูกตอง (เขียนขึ้น
เสนเบาเขียนลงเสนหนัก), หรือตัว ศ มีการกดเสนโคงมุม
ขวาบนใหต่ำลงกวาขางซาย (ไมสมมาตรเหมือนตัว ค) เพื่อให
สังเกตเห็นหางไดชัดๆ เวลาอานไมสับสนเปนตัว ค.
หนังสือ ‘ตอ.73’ สปอนเซอรโฆษณาในเลม
เรียงดวย ‘โปงยอใหม 32 พอยท เบอร 8’
แบบอักษรกลุมโปงรอง ที่ใชเปนตนแบบ
ฟอนทยอนยุค DB PongRong

อันที่จริงตัวพิมพแบบโปงรองหรือโปงใหม เคยไดรับการ
ปรับปรุงใหโปรงขึ้น และตัดทอนรายละเอียดเกาๆ บางอยาง
ออกไปโดยอาจารยมานพ ศรีสมพร ใหเปนแบบตัวเรียงพิมพ
ดวยแสงชื่อ โกเมน (C3) และเปนฟอนทโพสทสคริปท ชื่อ
EAC Komain ตามลำดับ. ฟอนทดิจิตอลอื่นๆ ที่เกิดในยุค
EAC Komain ก็มี AngThong, JS Sunsanee ที่มีน้ำหนักเดียว
และ UPC Iris ที่มีตัว Bold เพิ่มขึ้นมา. อยางไรก็ตาม ฟอนท
3 ตัวหลังนี้ไมประณีตเทา EAC Komain อีกทั้งตัวปรกติของมัน
เสนบางเกินไป ทำใหอานยากเมื่อใชในขนาดพอยทเล็กๆ.

กลุมตัวพิมพแบบโปงรอง
มีรูปอักษรเปนเสนหนักเบา
เสนตั้งหนาทำใหจับตา
เสนนอนและสวนรายละเอียดบาง
แตชัดเจนอานงายไมเปนจ้ำ
ทำใหใชงานไดกวางขวาง
จากพาดหัวหนังสือพิมพ
ขนาด 72 พอยท
ไปจนถึงตัวเนื้อโฆษณา
19.5 พอยท

เปาหมายในการสราง DB PongRong แตกตางจาก
ตัวพิมพกลุมโกเมน คือเปนการอนุรักษความประณีตของ
เดิมๆ ไวใหมากที่สุด ยกเวนสัดสวนตัวอักษรบางตัวที่แคบ
เกินไปบาง กวางเกินไปบาง ซึ่งอาจารยมานพ (รวมทั้ง
ผูที่ทำตามๆ กันมา) ยังไมไดแก ไขไว ผมไดถือโอกาส
ปรับปรุงเล็กนอย เพื่อใหสัดสวนของตัวอักษรทั้งชุด
สมดุลกันมากที่สุด.
แมกลุมอักษรแบบโปงรองจะมีความเปรียบตางระหวาง
เสนแนวตั้งที่หนากวาเสนแนวนอนอยางเห็นไดชัด อยางอักษร
ของฟอนท Bodoni ก็ตาม แตปลายเสนหางสวนใหญยังเปน
เสนวาดดวยมือมากกวาใชเครื่องมือ, ภาพรวมของมันจึง
สอดคลองกับตัวอักษรในฟอนท Cheltenham มากกวา.
ดังนั้น ชุดอักษรลาตินของ DB PongRong จึงเลือกปรับปรุง
จาก Cheltenham Condensed แทนที่จะเปน Bodoni
Condensed.
โปงรองตัวแรกที่อนุรักษไวเปน DB PongRong Bold.
จากนั้นจึงเพิ่มตัว Regular และ Light เขาไป โดยเฉพาะตัว
Light นั้น ไดขจัดความเปรียบตางระหวางความหนาของเสนตั้ง
และเสนนอนทิ้งไป. ทั้งชุดจงใจไมทำตัว Italic ใหใช เพราะผอม
เกินกวาจะเอนไดสวยอยางกลุมอักษรแบบโกเมน ที่ถูกทำให
ปอมขึ้นจากตัวโปงเกาแลว.
ตัวตะกั่วแบบโปงรองเคยเปนรองแคโปงไมดานความหนา
และขนาดเทานั้น แตครองแชมปฟอนทตะกั่วตัวเนนที่มีขนาด
ใหเลือกมากไมเปนรองใคร! การกูชีพกลับมาเขารหัส Unicode
เปน DB PongRong จึงไมตางอะไรกับการเลนแรแปรธาต!
คุณพรอมจะเสกตัวตะกั่วเกาใหกลายเปนทองหรือยัง?

แบบตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : 15-Point DB PongRong, Leading 15.5 points.

