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ดีบี รพีพัฒน
ฟอนทเปะที่ไมเวอร
DB RapeePat เปนฟอนท ไทยทรงเหลี่ยม
ที่ไดรับอิทธิพลมาจากตัวอักษรทำมือริมถนน
Although the letterforms of DB RapeePat appear
as simplistic blocks, they in fact contain a measure of
typographical order.
Initial ideas for the font came from the letter
น which is often seen on handwritten signs in Bangkok.
The square dot at the glyph’s corner represents the
characteristic corner loops of many Thai letters. This is
evident on the glyphs of ฉ, ณ, ม, ฌ, ฒ as well as ห.
The short diagonals of น is repeated in other oft-used
letters such as ร, ล, ท as well as the Roman B, R, d, g
and numerals 3, 6, 9 .
The name RapeePat is a shortened form of the
royal title of the 14th son of the great King Chulalongkorn.
Prince Rapeepattanasak – hailed as father of the modern
Thai law – was noted for his effort in modernizing the
Siamese judicial system which led to the European colonial
powers’ acceptance of Siamese jurisdiction.

ตองยอมรับวาตัวพิมพดิจิทอลเขามามีบทบาท
ตอปายโฆษณา ตั้งแตระดับไฮเอนด จนถึงโลวเอนด
รานคาหองแถวยันตลาดสด ในรูปของงานพิมพอิงคเจ็ทบน
แผนกระดาษ แผนไวนิล, ตัวสติ๊กเกอรติดกระจกตูกวยเตี๋ยว
ฯลฯ. ชางเขียนฝมือดีๆ มากมายอยางในอดีตเริ่มถูกแทนที่
ดวยฟอนทยุคใหมที่สะดวกใช. ไปๆ มาๆ เรากลับเห็นปาย
โฆษณาขนาดใหญที่ทำขึ้นอยางสุกเอาเผากิน ดวยการให
ชางเขียนเลียนแบบฟอนทเสียอยางงั้น! (เขาใจวาตองการ
ประหยัดตนทุนผลิตปาย).
อยางไรก็ตาม งานเขียนมือก็ยังคงมีเสนหเฉพาะตัว
ตางจากฟอนทเทาที่มีใหใชกันอยู. นักออกแบบทั่วไป (รวมทั้ง
นักออกแบบตัวพิมพ) จึงไมควรละเลยสังเกตความเปนไป
รอบตัวที่ผานสายตาเขามา.
ศิลปะไมมีวันหมดอายุเหมือนอาหารกระปอง ดูไดจาก
ศิลปะยอนยุคที่ถูกนำมาทำใหม ไมวาแนวดนตรี, แฟชั่นการ
แตงกาย, งานตกแตงภายใน รวมทั้งแบบตัวพิมพท่เี ลียน
วิธีการเขียนพื้นบานก็มีออกมาอยางสม่ำเสมอทุกชาติภาษา.

กันเอง

ริบบิ้น

ตัวอยางฟอนทแบบลายมือเขียน
ดวยพูกัน

สยามสแควร

เพลินจต
ตัวอยางฟอนทแบบตัวอักษรประดิษฐ
รูปทรงเรขาคณิต

มานพ1
เปรียบเทียบแบบอักษรลอก มานพ1
กับฉลากน้ำปลาไทยผูปรง
(ภาพจาก หนา77 ในหนังสือ A Century of ThaiGraphic Design
โดย เอนก นาวิกมูล)

เราสามารถแบงตัวอักษรทำมือยุคเกาของไทยได
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (เอาเฉพาะที่พบเห็นกันบอย)
คือ ประเภทเขียนลายมือดวยปากกา พูกัน ฯลฯ (ทั้งหวัด,
กึ่งหวัด กึ่งบรรจง และบรรจง) และประเภทใชเครื่องมือ
เขียนแบบชวย เชน ไมบรรทัด, วงเวียน (รวมพวกวาดเสน
เลียนแบบเสนสายที่ไดจากเครื่องมือเขาไปดวย).
ประเภทแรกที่ทำเปนฟอนท DB แลว ไดแก DB
GunEng, DB Ribbin (เขียนดวยพูกัน), DB InWriting
(เขียนดวยปากกาเขียนแบบ). ประเภทหลังไดแก DB Siam
Square, DB PloenJit เปนตน.
กอนจะมี DB SiamSquare นั้น ยังมีแบบอักษรลอก
ชุด มานพ 1 ที่ออกแบบโดยอาจารยมานพ ศรีสมพร โดย
อาศัยเคาโครงตัวเหลี่ยมผอมที่ชางยุคเกาเคยทำกันมา.
สวนตัว DB SiamSquare ถือเปนตัว ‘เถรตรง’ ที่คุณสุรพล
เวสารัชเวศย เปนคนริเริ่มใหลูกนอง (เขาออกไวจนจำชื่อจำ
หนาไมได!) ทำไวเปน PostScript ผมมาปรับปรงแกไขเล็กๆ
นอยๆ ตอนทำเปน Opentype เชน ให ก, ถ มีปากยื่น
ชวยให ถ ไมดูสับสนเปน ด เหมือนของเดิมเปนตน.
ตัวประดิษฐทรงเหลี่ยมนั้น ถือเปนงานหมูๆ สำหรับ
มือสมัครเลนที่ริจะเขียนปายโฆษณาเองโดยไมงอคอม
เพราะเขียนเปนเสนตรงๆ นั้นมีแคไมบรรทัดชวยประคอง
ก็เปะแลว งายกวาเสนโคงเยอะ. หลายคนอาจไมชอบอักษร
ทรงเหลี่ยมๆ พวกนี้ แตอยาไดดูแคลน ผมวามันตรงไป
ตรงมาดี อานงาย ไมเหมือนคนเหลี่ยมจัดที่คิดอยาง พูดอยาง
ทำอยาง อานใจยากเปนบา! ใครที่เขียนโปสเตอรประทวง
ดวยลายมือ หรือตัวประดิษฐเหลี่ยมๆ แบบนี้ ผมวามันดู
จริงใจกวาปายที่พิมพอิงคเจ็ทดวยฟอนทที่กำลังไดรับ
ความนิยมดวยซ้ำ.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DB RapeePat
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DB RapeePat Bold

DB Bradlay Curved

DB RapeePat

บายวันหนึ่งในตนป พ.ศ.2554 ขณะผมกำลังขับรถ
คอยๆ เคลื่อนตัวไปอยางนาเบื่อบนถนนในกรงเทพ เกิดสังเกต
เห็นปายโฆษณาหองแถวริมทาง เขียนดวยตัวเหลี่ยมๆ งายๆ
แตพิเศษตรงตัว น ที่ดูลงตัวมาก. ขมวดมวนของ น
มาตรฐานถูกลดรูปลงเหลือเพียงจดรูปจัตุรัส วางอยูตรงพื้น
ที่วางใตแนวเสนหลังพอดี. เวลาเพียงไมกี่วินาทีสายตาผมจึง
กรองมาไดตัวเดียวเทานั้น. ขับเลยไปไดหนอยรถติดยาว
เลยไดโอกาสรางใสเศษกระดาษไว. กวาจะเอามาทำฟอนท
ก็ตอนหลังน้ำทวมไทยปลายป 54 แลว โดยตั้งชื่อเปนคลอง
ไวกอน คือ ‘รพีพัฒน’ ใหสอดคลองกับสถานการณน้ำทวม
กทม. (กทม. ยอมาจาก กรงเทพจะทวมมั้ย?)
น้ำหนักแรกที่ออกมาเปนตัวเหลี่ยมคอนขางผอม
เสนหนา คลายตนแบบที่ลักจำมา. ดูเผินๆ ก็เรียบงายเหมือน
ตัวแบบมือสมัครเลน แตคนดูเปนสังเกตใหดี มันมีระบบ
ระเบียบกำกับไว และแนนอน คลี่คลายมาจากอักษร น
ซึ่งเปน DNA เพียงตัวเดียว!
เสนขมวดมวน จงใจย้ำใชในอักษรหลายตัวที่มีความถี่ในการ
ใชงานสูง เชน จ, ด, ท, ย, ร, ล ใหดูกลมกลืนกับ น.
หางอักษร จงใจใชเสนเฉียงแบบตัว น กับหางบนของอักษร
แทบทุกตัว (ยกเวนพวกหางตรง ป, ฝ, ฟ) เชน ช, ศ, ส, ฮ
รวมทั้งหางสระอะ วรรณยุกต โท ตรี แมกระทั่งหางเลขไทย
เชน ๑, ๔ เปนตน.
การละหัวอักษร
• พยัญชนะที่หัวบนหันออกนอกลำตัวไปดานหนาทั้งหมด
เชน น, บ, ม จะถูกละหัว.
• หัวอักษรที่มีเสนแนวดิ่ง 3 เสน คือ ฌ ญ ณ ถูกละหัว
ไปดวย รวมทั้ง ฒ ที่ลดรูปหัวใหหดสั้นตางจาก ต
ทั้งหมดเพื่อลดรายละเอียดใหดูโปรงขึ้น.
ตัว ล, ส แมจะเปนหัวประเภทหันเขากลางตัวก็ถูก
ละหัวดวย เพื่อไมใหสวนครึ่งลางของตัวอักษรดูทึบเกิน.
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มันสามารถ
คงความจริงใจ
โปรงใสไว ได
ขณะเดียวกัน
รายละเอียดยังเปะ
ไมมีมั่ว

• สระหนาทุกตัว ยังคงหัวไว เพื่อใหอานงาย โดยเฉพาะ
สระแอ ถาไมมีหัวแลวพิมพคำวา ‘แบบ’ จะดูลายตา
อานยาก.
ยังมีรูปอักษรของ DB RapeePat Bold หลายตัวที่
ดูคลายๆ ของ DB SiamSquare ExtraBold เชน อ, ว ของ
SiamSquare ExtraBold จะมีปลายหางขีดลงมา สวนของ
DB RapeePat Bold ตัดทิ้งใหดูตาง.
เมื่อ DB RapeePat Bold ภาษาไทยเสร็จ ผมวามัน
สามารถคงความจริงใจ โปรงใสไวได ขณะเดียวกัน
รายละเอียดยังเปะไมมีมั่ว. ตัวอักษรลาติน และเลขอารบิก
ถูกทำขึ้นดวยหลักการเดียวกันกับอักษรไทย.
ชื่อคลอง ‘ระพีพัฒน’ (ที่จริงควรสะกดวา รพีพัฒน)
นั้นมีที่มาจากชื่อเต็มของ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย
(7 สิงหาคม เปนวันรพี) ทรงเรียนจบปริญญาตรีดาน
กฎหมายชั้นเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด กลับมา
ยกเครื่องระบบศาลไทยจนไดมาตรฐาน ชวยใหชาวสยามที่มี
คดีความกับฝรั่งตางชาติผูรกราน ไมตองไปขึ้นศาลกงสุลฝรั่ง
ดวยขออางวากฎหมายไทยลาหลัง. ในยามที่ประเทศชาติ
ตองการความสามัคคี ทุกคนยิ่งตองทำหนาที่เพื่อสวนรวม
ไมมีการแยกวาทำไปเพื่อเจาฟา หรือไพรฟา.
เชนเดียวกับฟอนท DB RapeePat แมวาจะกำเนิดขึ้น
ตรงตามหลักวิชาการเปะ ระดับไฮเอนด แตไมเวอร ไมลืมตัว
คือขนบชาวบานที่หวนกลับมารับใชชาวบานในที่สุด.

