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ดีบี พอเพียง
การระเบิดของช่องว่าง

1 Serif typeface (Garamond โดย Jean Jannon ,1615)

2 Sans serif typeface (Gill Sans โดย Eric Gill ,1928)

  วามคิดในการที่จะปรับปรุงตัวเนื้อไทยให้ดูเรียบง่ายโดย 

  ไม่สูญเสียความอ่ายง่ายไปด้วยนั้น ถือเป็นเรื่องยากมาก 

  สำหรับผมเลยทีเดียว เพราะเป็นงานที่ต้องสัมผัสใจ 

มวลชนจำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะแต่กลุ่มสังคมนักออกแบบด้วยกัน 

เท่านั้น. ฟอนต์ตัวเนื้อที่ไม่ดีพอ ถ้าถูกใช้ในงานพาณิชยศิลป์ย่อม 

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ. ยิ่งถ้าถูกใช้ในบทบาทการสร้าง    

สรรค์สังคมด้วยแล้วผลเสียหายจะยิ่งใหญ่หลวง เพราะฟอนต์ที่           

อ่านยากเกินไป ย่อมเป็นอุปสรรคทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

องค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ และการถ่ายทอดจินตนาการใหม่ๆ สู่คนที่

สามารถเข้าถึงจนนำไปประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์สังคมได้. การ       

จินตนาการถึงตัวพิมพ์เนื้อไทยในแนวทางใหม่ของผมก็เช่นเดียวกัน 

คงล่องลอยและคลาดเคลื่อนจากความน่าจะเป็น หากไม่เริ่มต้นจาก  

การย้อนรอยกลับไปศึกษาวิวัฒนาการของตัวพิมพ์ ทั้งจากนักออก  

แบบของชาติตะวันตกและของไทยเราเอง.

 ถ้าจะถามว่า อะไรคือลักษณะเด่นของตัวพิมพ์เนื้อ (text type) 

ที่ เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาวยุโรป? คำตอบคือ 

ลักษณะขาหรือ serif ตรงส่วนปลายเส้นของตัวอักษร ที่ยืนอยู่บน 

เสน้ฐาน (ดภูาพที ่1). ลกัษณะของ serif นีถ้กูเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

จนกระทั่งเริ่มหดหายไปตอนต้นศตวรรษที่ 20. ตามประวัติศาสตร ์

งานพมิพใ์นโลกตะวนัตกนัน้ ตวัพมิพท์ี่ไมม่ขีา (sans serif typeface) 

ในยุคต้นๆ ถูกใช้เป็นตัวพาดหัว, ตัวโปรย และคำบรรยายเล็กๆ 

น้อยๆ. จนเมื่อผู้อ่าน (รวมถึงคนออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เองด้วย) 

เริม่คุน้เคยกบัมนัมากขึน้ จงึถกูใชเ้ปน็ตวัเนือ้ (text type) แทนตวัพมิพ ์

ที่มีขา (serif typeface) มากขึ้นเป็นลำดับ. Gill  Sans ถือเป็นแบบ 

ตวัพมิพช์ดุแรกๆ ที่ไมห่ลงเหลอื serif อยูเ่ลย (ดภูาพที ่2) แตอ่ยา่งไร 

ก็ตาม, Gill Sans ยังคงมีสัดส่วนและลีลา ของรูปอักษร (glyph) 

ที่ใกล้เคียงตัวพิมพ์ยุค Renaissance อยู่มาก ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วย 

ให้คนอ่านในยุคสมัยนั้นค่อยๆ ยอมรับตัวพิมพ์ที่ ไม่มี serif ได้ 

ในช่วงเวลาต่อมา.

DB PorPiang คือความสมานฉันท์ระหว่างรูปแบบ (เรียบง่ายพอประมาณ) 
กับเนื้อหา (อ่านง่ายพอประมาณ). ถ้าจะถามว่าแนวทางตัวเนื้อไทยแบบใหม่ๆ 
ในอนาคตควรเป็นอย่างไร นี่อาจเป็นคำตอบที่ต้องอาศัยช่วงเวลา
ในการสร้างความคุ้นชินเป็นเครื่องพิสูจน์.

 ในบรรดาตัวอักษรไทยมาตรฐานที่ เราใช้อ่านอยู่ ในชีวิต 

ประจำวนันั้น ถา้ลองไลเ่รยีงสงัเกตดใูห้ครบจะพบว่า รูปอักษรทีเ่ปน็ 

เส้นเปิดโล่งจริงๆ มีเพียง 5 ตัวเท่านั้น คือ ก, ธ, า, ่ และ ๋ นอกนั้น 

ล้วนแต่มีหัวกลมๆ. บางตัวนอกจากหัวยังมีขมวดม้วนที่เส้นฐานบ้าง 

(เช่น น, ม), เส้นบนบ้าง (เช่น ห), ปลายล่างบ้าง (เช่น ฎ, ฏ ) ฯลฯ  

เกิดพื้นที่ตาบอดเล็กๆ ที่ถูกเส้นปิดล้อมเต็มไปหมด. เราจึงสามารถ 

ชี้ชัดได้ว่า นี่เป็นลักษณะเด่นที่ทำให้ตัวพิมพ์มาตรฐานของเรา 

แตกต่างจากชาติอื่น (ยกเว้นของลาวซึ่งคล้ายกับไทยมาก).

 เมื่อเทียบหัวและขมวดม้วนในอักษรไทยกับ serif ในอักษร 

โรมันแล้ว ของเรามีบทบาทสำคัญในการช่วยจดจำลักษณะเด่น 

ของแต่ละตัวอักษรสูงกว่าของฝรั่ง. อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ คือ 

ทิศทางการหันของหัวเป็นวิธีการสร้างความแตกต่างในหมู่ตัว 

อักษรไทย. มันทำให้ พ ดูต่างจาก ผ, ด ต่างจาก ค, ภ ต่างจาก 

ถ. ส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งขมวดม้วน ทำให้ น ต่างจาก ม และ 

ณ ต่างจาก ฌ อย่างชัดเจน เป็นต้น. ต่างกันกับตัวอักษรโรมัน 

ที่แม้จะมีหรือไม่มี serif ก็ตาม ตัวอักษรแต่ละตัวก็สามารถแยก 

แยะออกจากกนัไดง้า่ยอยูแ่ลว้. ดงันัน้ ถา้เราจะปรบัปรงุตวัเนือ้ไทยให ้

ทันสมัยดูเรียบง่ายขึ้น ก็คงไม่ใช่ทำกันง่ายๆ แบบแค่ตัดหัวและ 

ขมวดม้วนทุกตัวออกไปดื้อๆ อย่างแน่นอน. จำเป็นต้องศึกษา 

ความคลีค่ลายของแบบตวัพมิพท์ัว่ๆ ไปของไทย รวมทัง้อปุสรรคและ 

ปัญหาในการใช้งานเท่าที่ผ่านมาให้ถ่องแท้เสียก่อน.

 ถ้าจะว่าไปแล้ว ตัวพิมพ์ภาษาไทยได้แตกหน่อออกไปมาก 

มายตามกระแสคลั่งไคล้โลกตะวันตกมานานโดยเฉพาะตัวประเภท 

ที่ ใช้พาดหัวมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นการยืมรูปอักษรโรมันมาปรับ 

แปลง. นั่นอาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งตัวพิมพ์มาตรฐานไทยหลายตัว 

บังเอิญมีลักษณะใกล้เคียงตัวพิมพ์โรมัน เช่น น กับ u, ท กับ n, พ 

กับ W, ร กับ S และ บ กับ U เป็นต้น. ผมเคยพบเห็นป้ายโฆษณาที ่

เขยีนยอ่ๆ วา่ WSU แลว้ทำใหต้อ้งผงะอยู ่2-3 วนิาท ีกวา่จะอา่นออกวา่ 

“(ที่นี่รับทำ)พรบ.”. ความสับสนยิ่งมีมากขึ้นเมื่อถูกใช้ในขนาดเล็ก  

ลง ขมวดม้วนที่แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมให้เห็นของฟอนต์ไทย 

เสมือนโรมันกลุ่มนี้จะทำให้เราแยกแยะตัวอักษรสำคัญหลายตัวที่มี 

ความถี่ในการใชง้านสงูอยา่ง น, บ, ม ออกจากกนัไดย้าก (ดภูาพที ่3) 

ตวัพมิพเ์หลา่นีเ้กดิขึน้มากมายและแนน่อน มนัมมีากกวา่ตวัไทยแท้ๆ  

เสียอีก เนื่องจากใช้เวลาสร้างน้อยกว่า.

3 ฟอนต์ไทยสไตล์โรมันทั่วๆไป (บน)

 อ่านได้ยากในขนาดเล็ก

 เทียบกับ DB PorPiang (ล่าง) ซึ่งอ่านได้ง่ายกว่า

Just as the serif in the Roman 
character form which, by the early 
twentieth century, was completely 
eliminated in the sans serif faces, 
the loops in traditional Thai letter form 
have been reduced to tiny nibs in 
DB PorPiang SL, just sufficient for visual 
recognition of each letter.

Note: “PorPiang” means “sufficient”. 
SL, or “sans loop”, denotes the style 
of this face.

การใช้ font ไทยที่ดูคล้ายๆ โรมันเป็นตัวพาดหัวหรือตัวโปรย
ประมาณ 36 point ขึ้นไปก็เหมือนพูดไทยปนฝรั่งนิดๆ 
ซึ่งเป็นธรรมดาของภาษา ที่บ่อยครั้งเราหาคำไทยที่กระชับ
ได้ความหมายหรือให้อารมณ์ตรงกันไม่ได้. 
แต่ถ้าเราใช้เป็นตัวเนื้อให้อ่านกันยาวๆ ผลจะ 
different ออกไป คล้ายๆ กับพูดไทยคำอังกฤษสองคำ 
ซึ่ง efficiency ในการ communicate 
กับ audience จะถูก interrupt!
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 อันที่จริง ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในเอเชีย 

อย่างจีน, ญี่ปุ่น ที่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองใช้นั้น ก็ได้รับอิทธิพล 

จากสื่อตะวันตกเหมือนกับเรา. แต่อาจต่างกันตรงที่ว่า ตัวอักษร 

ของจนีและญีปุ่น่มลีกัษณะทีแ่ตกตา่งจากตวัโรมนัมาก กลา่วคอืสว่น 

ใหญ่มีรายละเอียดมากจนไม่สามารถ “แปลงร่าง” เป็นตัวโรมันได้ 

สะดวกเหมือนตัวอักษรไทย. นี่เองเป็นเหตุให้ตัวพิมพ์ที่ ใช้เป็น 

text  ของจีนและญี่ปุ่นจำต้องคงเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมไว้ 

มาก แตน่กัออกแบบของเขาก็ไดแ้สดงใหโ้ลกยอมรบัแลว้วา่ text ทีดู่ 

ยุ่งเหยิงของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้ออกมาดูถึงแต่

ประการใด.

 ปัญหาของประเทศที่ประชากรยังอ่านหนังสือกันเฉลี่ย 

วันละไม่กี่บรรทัดอย่างเมืองไทยนั้น กลับอยู่ที่ว่านักออกแบบไทย      

บางคนใชต้วัพมิพไ์ทยเสมอืนโรมนัดงักลา่วในขนาดทีเ่ลก็ลงเรือ่ยๆ ซึง่ 

บอ่ยครัง้ใชใ้นปรมิาณทีต่อ้งอา่นมากๆ ในรายละเอยีดโฆษณาสนิคา้. 

ที่เลวร้ายสุดๆ คือใช้แทนเป็นตัวเนื้อทำหนังสือกันเป็นเล่มๆ ! 

ถ้าจะว่าไปแล้ว ไม่ต่างกันนักกับดารานักร้องหรือพิธีกรบางคนที่ 

ไม่ใช่ทั้งลูกครึ่ง, ไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติ, ไม่ได้จบจากนอก, 

ภาษาองักฤษก็ไมค่อ่ยกระดกิ ทวา่กลบัพยายามหลอกตวัเองและคน 

อื่นด้วยการพูดไทยสำเนียงฝรั่งเพื่อกลบเกลื่อนปม (ที่คิดไปเองว่า) 

ด้อย. ความจริงตัวอักษรมีหัวของเราที่ เป็นอยู่ ในทุกวันนี้นั้น 

ไม่ใช่อุปสรรคมากมายที่จะทำให้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ของเรา 

ด้อยกว่าชาติอื่นแต่ประการใด. อุปสรรคสำคัญที่แท้จริงน่าจะเป็น 

ความไม่นับถือตัวตนรากเหง้าของเราเองมากกว่า. อย่างไรก็ตาม 

ฟอนต์ไทยเสมือนโรมันเหล่านี้ ถ้าใช้กันในปริมาณน้อยๆ เช่นตัว 

โปรยพอหอมปากหอมคอในงานนิตยสาร. งานหัวจดหมาย, หรือ    

ในรายละเอียดโฆษณาที่มีให้อ่านไม่มากจนเกินไป ถือเป็นเครื่อง 

ชูรสที่ยอมรับกันได้. เพียงแต่นักออกแบบควรพิถีพิถันเลือกฟอนต์ 

ที่มีช่องไฟห่างพอไม่ติดกันจนดูแยกแยะตัวอักษรออกจากกันได้ยาก

ก็จะถือเป็นพระคุณต่อท่านผู้อ่านเลยทีเดียว!

 ในฐานะที่เป็นทั้งนักออกแบบเรขศิลป์และนักออกแบบตัวพิมพ์  

ผมคิดว่าน่าจะถึงคราวแล้วที่เราจะหันมาใส่ใจพัฒนาตัวเนื้อของไทย 

ให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากแนวคิดเดียวกับการเปลี่ยน 

แปลง style ของตัวพิมพ์โรมันที่มี serif มาเป็นตัวเกลี้ยงเกลาไม่มี 

serif (ดูภาพที่ 4). ถ้าเราตัดทอนลักษณะหัวและขมวดม้วนใน 

อักษรของเราลงเสียบ้างด้วยวิธีการของเราเอง ย่อมเป็นไปได้ว่า 

คนไทยจะเกิดความยอมรับมันในฐานะตัวเนื้อมากกว่าตัวที่หยิบยืม 

ของคนอืน่มาปรบัใช.้ ปเูสฉวนที่ไมม่เีปลอืกเปน็ของตวัเองตอ้งเทีย่ว 

เร่ร่อนเปลี่ยนเปลือกหอย, กระป๋องน้ำอัดลม ฯลฯ ไปเรื่อย 

ดูไม่เท่เลย. สู้เต่าที่ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกับกระดองที่เป็นของตัว 

เองไม่ได้ ถึงจะช้าแต่มั่นคงและยั่งยืนกว่า.

 เพื่อจะก้าวไปข้างหน้า เราลองมองย้อนหลังไปหาตัวพิมพ์ 

ไทยแท้ๆ ดูจากหนังสือเก่าๆ จะพบว่ามีการเปิดหัวมานานแล้วใน 

บางตวัอกัษร เชน่ตวั ข และ ด, ต ของตวั ฝ.ศ.หนา (ดภูาพที ่5). การ 

ระเบิดช่องว่างที่ถูกปิดล้อมออกนี้เป็นไปเพื่อป้องกันอาการหัวทึบ 

จากภาวะหมึกท่วมตัน (เป็นข้อจำกัดของกระดาษและแท่นพิมพ์ใน

ยุคนั้น).

 การคลายหัวออกทั้งชุดก็มี ให้เห็นมานานแล้วเช่นกันในตัว 

พมิพต์ะกัว่รุน่ “โปง้แซ” (ดภูาพที ่6 แถว  3) ทีถ่อืเปน็หนึง่ในตวัพมิพ ์

พาดหัวที่งดงามที่สุดของไทย นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในสื่อสิ่ง 

พิมพ์ยุคนั้น. อย่างไรก็ตามแทบไม่พบการตัดทอนส่วนขมวดม้วน 

อื่นๆ ในชุดตัวพิมพ์เนื้อยุคตัวเรียงตะกั่วเลย. ล่วงเลยมาจนกระทั่ง 

ถึงยุคเรียงพิมพ์ด้วยแสง (phototypesetting) จึงปรากฏ 

การลดรูปขมวดม้วนเฉพาะที่หางของ ฬ ใน “ชวนพิมพ์” (ดูภาพที่ 

6 แถว 5) ที่ออกแบบโดย อาจารย์ เชาวน์ ศรสงคราม ด้วยความ 

ตั้งใจให้ดูเรียบๆ เป็นกลางอย่าง Helvetica. ดังนั้น หากมีชุด

ตัวพิมพ์ไทยใดที่นำตัวมีหัวกลมๆ, มีขมวดม้วนกลมบ้างรีบ้าง 

มาเปิดช่องว่างให้คลายออกทั้งหมด ก็น่าจะพออนุโลมใช้เป็นตัว 

เนื้อเชิงทดลองได้. ชื่อ DB PorPiang จึงเกิดขึ้นจากการลดรูปที่ 

คดิวา่พอด ีไมน่อ้ยไปจนดรูงุรงั และไมม่ากไปจนอา่นลำบาก. นอกจาก 

หัวและขมวดม้วนที่ถูกลดรูปแล้ว (ดูภาพรวมจากรูปที่ 7) ยังใส่ราย 

ละเอียดปลีกย่อยเข้าไปเพื่อช่วยให้ตัวพิมพ์ชุดนี้ดูโปร่งสบายขึ้น 

ไปอีก ดังนี้ :-

• ตวั ก เลอืกจาก DB FongNam มาปรบัใชเ้พราะ ลกัษณะปากนัน้ 

ถูกตัดทอนลง เหลือแค่เส้นหยักออกไม่มีเส้นหยักเข้า (เป็นแนวคิด   

เดียวกับการตัดทอนหัวและขมวดม้วน).

• ตัว อ, ย รวมทั้ง บ, ป เลือกใช้เส้นโค้งแทนเส้นตรงที่ฐาน  

เพื่อลดความหนาแน่นในแนวเส้นฐานลง (ในตัวพิมพ์เล็กของฝรั่งมี z  

ตัวเดียวเท่านั้นที่มีเส้นตรงนอนเป็นฐาน).

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ    
ะ ั า ำ  ิ  ี  ึ  ื ุ  ู เ แ โ ใ ไ             

5 ตัวพิมพ์ตะกั่ว ฝรั่งเศส หนา. สังเกตหัวตัว ข และ ต  คลายออกเพื่อลดความหนาแน่น
 (จากหนังสือ "ศิลปแห่งอาณาจักรไทยโบราณ" ของ น. ณ ปากน้ำ พ.ศ. 2520)

6 การเปลี่ยนแปลงหัวและขมวดม้วนในตัวอักษรไทย

หัวกลม  ขมวดหางร ี 

หัวกลม  ขมวดหางกลม

หัวเปิดขมวดปม ขมวดหางรี

หัวครึ่งวงกลม  ขมวดหางครึ่งวงกลม

หัวกลม  ขมวดหางเปิด

หัวเปิด,  ขมวดหางเปิด

DB PorPiang ประเดิมใช้ครั้งแรกในงานสื่อสิ่งพิมพ์ของ TCDC 
ออกแบบโดย "คณะบุคคล บีอาวเฟรนด์"  

Oldstyle Transitional Modern Square serif Sans serif 

4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ serif ในตัวอักษรโรมัน

•  ตวั ข ช และ ซ ยงัคงใชเ้สน้ฐานตรงยืน่กิง่ออกไปดา้นหนา้กนัหวั 

คะมำหน้า (หลังจากลองพยายามใช้ฐานโค้งแล้วพบว่าดูคะมำหน้า 

อยู่ อาจเป็นเพราะแม้แต่ผมเองก็ยังไม่คุ้น!).

• ตัว ร, ธ ใช้เส้นทะแยงเชื่อมต่อเส้นตั้งเข้ากับเส้นโค้งบน 

(แทนที่จะเป็นเส้นนอนเหมือน ร, ธ ในฟองน้ำ).

•  ตัว พ เส้นหยักกลาง ถูกลดระดับลงเล็กน้อย ช่วยเพิ่มองศามุม 

แหลมที่ฐานไม่ให้ดูเข้มเป็นจ้ำ.

• ตัว ท และ ห เส้นทะแยงถูกเลื่อนขึ้นทำมุมเหนือฐานของ 

เส้นหน้าเพื่อลดความเข้มจากมุมแหลม (เป็นลักษณะเด่นที่พบใน 

ตัว ท ของ "ศิริชนะ" ที่ออกแบบโดยอาจารย์วันชัย ศิริชนะ) 

มีผลให้ตัวพิมพ์ดูโปร่งขึ้น.

• ตัว ค, ด เลือกแบบของตัวพิมพ์ ฝ.ศ. มาใช้ เพื่อเลี่ยง 

มุมบรรจบที่เส้นฐาน.

• ตัว จ เอาลักษณะเด่นคือ เส้นหน้าดิ่งที่ตั้งฉากกับฐานของตัว จ 

ในชุด DB Soda มาใช้ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับ ท, ด. จึงทำให้ จ, ท, 

และ ด ดูกลมกลืนเป็นก๊วนเดียว.

•  สระบนโดยเฉพาะพวกสระ ิ ี  ึ  ื  ถูกลดรูปเหลือเพียง 

ปลายม้วนลง (เลียนแบบวิธีเขียนด้วยพู่กันแบนในงานโปสเตอร์ผ้า) 

แต่ยังคงวงกลมของสระ  ึ รวมทั้งสระ ำ ไว้เพื่อให้อ่านได้ง่าย.

• ในชุดตัวโรมันและเลขอารบิคนั้น ยกชุดมาจากตัว DB Soda.  

ส่วน ear ของ g และ spur ของพวก b, q รวมทั้ง descender ของ y  

ล้วนถูกดัดให้โค้ง ให้ดูกลมกลืนกับหัวและขมวดม้วนอย่างย่อของ 

ตัวพิมพ์ภาษาไทย. พื้นที่ที่ถูกปิดล้อมบางตัวในตัวอักษรนำและตัว   

เลขอารบิคก็ถูกเปิดออกพอเป็นพิธี.

 การลดรปู, ทอนรายละเอยีดของเสน้, ลดความหนาแนน่ของมวล 
ทำให้ “ความเป็นไทย” ลดความรุงรังลงไปได้ไม่น้อย แต่ยังคง 
รกัษาความชดัถอ้ยชดัคำไว้ไดค้อ่นขา้งครบ. ถา้อยากจะไดฟ้อนตท์ีจ่ะ  
เอาไปใช้เป็นตัวเนื้อก็ดูผ่อนคลาย, จะเอาไปใช้พาดหัวหรือเป็นตัว 
โปรยก็ดูแปลกตาร่วมสมัย ตัวพิมพ์ชุดนี้น่าจะเป็นช่องว่างที่ระเบิด 
ออกมาเติมเต็มงานออกแบบไทยได้เป็นอย่างดี.

	 	 	 เอกสารอ้างอิง		 

   กำธร สถิรกุล ; ลายสือไทย ๗๐๐ ปี, ๒๕๒๗
   John Kane ; A type primer, 2002 
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