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ดีบี เสรี

ธรรมดาแบบมีระดับ

อักษร n
ของ Serif Gothic

DB Seri เปนฟอนทไทยเสมือนโรมัน
ที่อาศัยเคาโครงของฟอนท Serif Gothic
มาปรุงแตง
DB Seri derives its letterforms from
the Roman font Serif Gothic. While
the curved strokes of the original face
terminate in a straight vertical cut that
forms a barb-like serif, almost all of
the terminating cuts of DB Seri are set
at an angle. This helps to reduce the
jagged appearance in a line of
type when the letters are set close
together, especially at small point
sizes. DB Seri is recommended for
display settings at larger sizes so as
to achieve a look of contemporary
luxury.
The accompanying Roman characters,
such as Cc, Gg and Ss are reshaped
with slanted stroke ends in order to
match the looks of their Thai
counterparts.
The name Seri is shortened from
“Serif” connoting a reduction of the
barb-like appearance.

คำวา Sans เปนภาษาลาตินแปลวาไม. ฟอนทกลุมที่
ไมมี Serif จึงนิยมเรียกวาพวก sans serif หรืออาจเรียก
Gothic คละๆ กันไป เชน Gill Sans, Franklin Gothic
หรือ Serif Gothic เปนตน. Franklin Gothic นั้นยังคง
รักษาเคาโครงของเสนแบบหนักเบาแบบฟอนทกลุม Serif
ยุคเกาไว เพียงแตไมหลงเหลือ Serif ไวใหเห็นแม
ปลายเล็บ. ในทางตรงกันขาม Serif Gothic กลับรีดเสน
ใหมีน้ำหนักสม่ำเสมอกัน และปลอยเคาโครงของ Serif
ไวใหเห็นเพียงปลายเล็บ! (ชื่อฟอนทก็บอกอยูแลววาเปน
Gothic ที่มีความเปน Serif หลงเหลืออยู).
Serif Gothic เปนผลงานของ Herb Lubalin และ
Tony DiSpagna (ระหวาง ค.ศ. 1972-4) จดเดนของมัน
อยูตรงรอยตอระหวางเสนโคงแนวนอน (ทั้งบนลาง)
กับเสนตรงแนวตั้ง จะสังเกตเห็นไดวาเสนจะบิดตัวออก
เล็กนอย เกิดเปนจะงอยเล็กๆ ดูพริ้วไหว กลมกลืนกับ
Serif เล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยูทำใหดูหรูเลิศกวาฟอนท
ประเภท Gothic หรือ Sans Serif ทั่วไป. พิจารณา
ใหดีแลวมันก็คือ Serif ที่ลดรูปลงไปเชนกัน.

อักษร ก
ของ DB Seri X

การเลือกตำแหนงจะงอย

Serif Gothic

DB Seri X

ในการออกแบบฟอนทไทยเสมือน Serif Gothic
คอนขางไหลลื่น. ชวงของการรางใชเวลานอยมาก
อาจเปนเพราะอารมณของเสนตนแบบมันพาไปก็เปนได.
ผมใหนิยามรูปอักษรทั้งชุดวาเปนการเอาความเรียบงาย
มาใสจริต.
เริ่มจากตัว ก เพียงแตเอาตัว n ของตนแบบมา
เพิ่มจะงอยใหชัดๆ. ปญหาสำคัญ คือการตัดสินใจวา
จะใหจะงอยอยูดานไหนของตัวอักษร เชน ตัว บ, ค
และ ด เปนตน. ตัว บ ไดจากการพลิกกลับดาน ตัว u
มาใช เพื่อใหมันดูแตกตางจาก u ชัดเจน. ตัว ค เลือกให
จะงอยอยูดานซายเหมือนตัว n เพื่อใหสอดคลองกับการ
เขียนตัว ค แบบบรรจงที่นิยมใหเสนโคงบนโปงทางซาย
(เพื่อหลบหัว) มากกวาขวา. สวนตัว ด ทื่เปนแบบหัว
ลดรูปใหดูเรียบงายนั้น เลือกใหจะงอยอยูทางขวาแทน
เพื่อเลี่ยงไมใหมันดูสับสนกับ ถ.
ตัว ข ผมเลือกใชโคงแบบตัว s กลับดานทำเปน
สวนหัวเพื่อจะไดใสจริตเปนจะงอยเล็กๆ ที่เสนหลังได.
สวนตัว ช ถาเอาตัว ข มาตอหยักหางจะดูรุงรังเรื่อง
มากเกิน (คือมีทั้งโคง ทั้งจะงอย ทั้งหยัก) เลยงัดเอา ช
แบบเสนหนาตรงๆ เลนจะงอยดานหนาแทนซึ่งดู
เรียบรอยกวา.
ตัว ม ไดจากการเอาตัว u มาเพิ่มขมวดมวนให
งอโคงออกมา นอกจากจะชวยสรางสมดุลกับจะงอย
ที่เสนหลังแลว ยังชวยใหสังเกตขมวดมวนแบบลดรูป
ของ ม ตัวนี้ไดชัด ซึ่งชวยใหมันอานงาย. เมื่อพลิก ม
ในแนวนอนจะได น พลิกแนวตั้งจะได ท ทำใหได น
ที่แตกตางจาก บ, ม และ ท ที่แตกตางจาก ก อยาง
ชัดเจน. ขมวดโคงๆ ของตัว น ถูกถายทอดพันธุกรรม
ลามไปเปนหาง ศ, ส, ฮ.
กลุมอักษรคลาย ก ทั้ง ฌ ญ ฎ ฏ ณ ละหัวได
เพราะไมไปสับสนกับตัวไหนอยูแลว. รวมทั้งตัว ง และ
สระหนาทุกตัวก็ละหัวไปดวย.
ตัว อ, ฮ และ ว เลือกใชทรงกลมกวางเพื่อเพิ่ม
ความเปรียบตางกับเสนโคงบนลางของตัวอักษร
โดยทั่วไปที่แคบกวา.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Seri X Light, Regular, Bold

Serif Gothic

DB Seri X

นอกจากเสนเฉียงสั้นๆ ของหางตัว ช, ซ และ
ขมวดมวนของตัว ห แลว ยังเลือกใชตัว พ (ฟ, ฬ)
แบบตัว w เพื่อเพิ่มความแตกตางของฟอรมใหอักษร
ทั้งชุดดูนาสนใจ อีกทั้ง พ แบบนี้ยังดูแยกแยะออกจาก ผ
(ซึ่งกลับดานมาจากตัว ต) ไดชัดเจนไมสับสน.
การตัดปลายเสนโคงบนลางตามแนวดิ่งนั้นพบ
อยูมากใน Serif Gothic เดิม เชน Cc, Gg และ Ss
เปนตน. สวนในภาษาไทย ทั้งพวกขมวดมวน ม, น
และหัว ถ, ภ ลวนเปนการตัดแนวเฉียง(ตามความ
หนาเสน) จะคงการตัดแนวดิ่งไวนอยมาก. ดังนั้น

นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789

เล็ก ดูธรรมดา

ใหญ เต็มตามีระดับ
จึงตองยอนกลับไปแกไขการตัดปลายแนวดิ่งของ Serif
Gothic ดังกลาวโดยเปลี่ยนเปนแนวตัดเฉียงใหได
ชุดอักษรโรมันใหมที่กลมกลืนกับชุดภาษาไทย. เพียงการ
ลดทอนความแหลมอันเกิดจากการตัดปลายแนวดิ่งลง
ก็สามารถชวยใหฟอนททั้งชุดดูเรียบงายไมพะรุงพะรัง
เกินไปเมื่อใชเปน Subhead เล็กๆ ขณะเดียวกันก็หรูหรา
ละเมียดละไม เมื่อใชเปน Headline ในขนาดโตพอควร
จนเห็น “จะงอย” และ Serif ปลายเล็บที่ตกทอดมาจาก
ตัวตนแบบ.

ผมนำชื่อ Serif Gothic มาตัดทิ้งเหลือ DB Seri
เปนนัยยะวายังคงมี Serif แบบไมชัดแจงแฝงตัวอยู.
อีกทั้งยังอานออกเสียงเปนไทยไดวา “เสรี” ตรงตาม
ประโยชนใชสอยที่กวางขวางของมัน เพราะมันมีชองไฟ
คอนขางหลวมแถมอานงาย. จะใชเปนตัวโปรยเล็กๆ
ดูธรรมดาๆ ก็ได. หรือจะใชพาดหัวอวดความหรูก็ได
เชนกัน. เมื่อใชกับงานสื่อกลางแจงที่ผูอานมีโอกาสเดิน
เขาหา ดูไกลๆ ก็เหมือนจะธรรมดา พอเขาใกลย่งิ ดู
ละเอียดเขาตามีระดับ.
เล็กๆ ไกลๆ ดูธรรมดา, ใหญๆ ใกลตา
ดูมีระดับ ครับ.
เอกสารอางอิง :
• Rewis Blackwell; 20th-Century Type, 2004.

