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ดีบี ทอม

เมื่อทองเดิมเติมน้ำหนัก
DB Tom เปนฟอนทตัวพื้นไทย 4 น้ำหนัก
ที่สรางมาจากทอมไลท
ตัวพื้นรูปทรงเรขาคณิตชุดแรกของไทย
ภาพเปรียบเทียบแบบตัวเรียงตะกั่ว จากหนังสือแบบตัวพิมพของศรีอักษร
สังเกตตัวธรรมดาใหม มีรูปอักษร ย, ล, ส และ โ พัฒนาแตกตางไปจากตัวธรรมดาเกา

Tom Light can be regarded as an iconic Thai font
of the phototypesetting era which began around 1976.
A popular font by master designer, the late Tongterm
Samerasut (1917-1991), Tom Light featured letterforms
that were stretched-out glyphs of certain old metal
fonts with their outlines reshaped for geometric
consistency. The result was a stylishly crisp font with
an air of modernism. Its legibility was as good as, if
not better than, that of any of the previously available
Thai body fonts.
The enormous success of Tom Light, in form
as well as function, was perhaps attributable to
Tongterm’s extensive background in graphic design;
his early training in commercial art and technical
drafting, plus years of involvement in communication
design and newspaper work, were elements that
together defined his artistry in designing modern Thai
typefaces during the golden years of his life.
Tom Light, however, was constrained by technology
of the day to having only one weight. Variants did
not arrive until the days of PostScript when Manop
Srisomporn recast it as EAC Tom Light and added
a bold weight. The face was subsequently emulated
by a number of foundries and made into an array of
PostScript and OpenType fonts. The names of these
emulative faces, however, had all dispensed with the
word Tom which is a contraction of Tongterm.
For DB’s OpenType makeover of Tom Light, more
weights are added to make up a total of four, each with
its corresponding italic. Glyphs for regular, medium
and bold have all been redrawn from the original
Tom Light. Its complementary English characters are
modified to give wider tracking and lighter packing.
The face is named DB Tom in honour of Tongterm, the
original designer.

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล โรงหลอตัวพิมพ ศรีอักษร เลขที่ 342-346 ถนนพลับพลาไชย
กรุงเทพมหานคร โทร. 216808 คลังแหงตัวพิมพอักษรไทย, จีน, อังกฤษและตัวลายดอกตางๆ
ตัวพิมพทุกชนิดทุกขนาด ที่ผลิตออกจำหนาย เปนตัวพิมพที่มาตรฐาน ซึ่งใชระดับความสูงของ
เมื่อนำ DB Tom มาบีบผอมเหลือ 83% พบวาคลายคลึงตนฉบับตัวธรรมดาใหมมาก
อ.ทองเติม เสมรสุต ถายเมื่อ 20 เม.ย. 2528
ระหวางดูงานการพิมพที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อพูดถึง ทอมไลท หรือ EAC Tom Light
นักออกแบบรุนใหมคงนึกภาพไมออก แตถาบอกวา
UPC Cordia หลายคนจะรองออ ก็ตัวที่เคยใชทำรายงาน
สงอาจารยสมัยเรียนไง! ทำไมฟอนทมีหัวตัวพื้นหนาตา
ไทยแทแบบนี้ถึงมีชื่อแตดั้งเดิมฟงดูเปนฝรั่งวา Tom?
ทำไมถึงมีแค Tom Light ไมมี Tom แบบ Regular
มาตั้งแตตน? แลว Tom Bold ละมีให ใชกันแตเมื่อไหร?
อานตอไปอีกหนอยจะไดคำตอบ.

วันที่ 6 ตุลาคม 2526
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี
มอบใบประกาศเกียรติคุณให
“ ในฐานะที่ประกอบคุณความดี
ซึ่งเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ในดานเทคโนโลยี เรื่อง
การออกแบบตัวอักษรไทย
เพื่อใชกับเครื่องเรียงพิมพดวยแสง”
พิมพดวย DB EcoThai DemiBold
ฟอนทที่นำทอมไลทมาละหัว

เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของ ทอมไลท เราตอง
ยอนกลับไปถึงวันที่ 25 มิถุนายน ในป พ.ศ.2519
เปนวันแรกในประวัติศาสตรการพิมพของไทยที่มี
ตัวอักษรเรียงพิมพดวยแสง (ที่คนไทยนิยมเรียกวา
ตัวคอมพิวกราฟก) ใชเปนครั้งแรกในหนังสือพิมพ ไทยรัฐ.
คนไทยที่มีสวนสำคัญในการสรางตัวพิมพระบบใหมที่
ไมตองเรียงดวยมือชางทีละตัว คือ อาจารยทองเติม
เสมรสุต (2460-2534). นอกจากจะมีตัวพิมพอนุรักษ
จากตัวตะกั่วเกา เชน ชุด ฝ.ศ. แลว อ.ทองเติมยังได
พัฒนาตัวพิมพพื้นใหมขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง คือ ทอมไลท.
ผมเองไมทราบที่มาของชื่อ ‘ทอม’ จนกระทั่งไดอาน
หนังสือ ‘ที่ระลึกงานฌาปนกิจ นายทองเติม เสมรสุต’
ที่หนา 102 มีการกลาวถึงนามปากกาของทานสมัย
ออกแบบเขียนภาพหนาปกวา ‘ทอสส’ ซึ่งดูคลาย ‘Toss’
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Tom Light
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Tom
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Tom Medium
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Tom Bold

ชื่อฟอนท ‘ทอม’ ผูออกแบบตั้งขึ้น
โดยนำชื่อของตนมาละอักษรกลาง

กอนจะมาเปนทอมไลท
กอนจะมาทำงานพัฒนาตัวพิมพ ไทย
ให ใช ไดกับเครื่องคอมพิวกราฟกที่ไทยรัฐ
อ.ทองเติม เสมรสุต เคยทำงาน
ที่องคการคาของคุรุสภามากอน.
ถาเราสังเกตตัวเรียงพิมพดวยแสง
ขององคการคาของคุรุสภา
(เทคโนโลยี บริษัท โมริซาวา ประเทศญี่ปุน)
จะพบรองรอย Geo DNA
ที่เชื่อมโยงกันอยางแนบแนน
ระหวางตัวตะกั่วธรรมดาใหม,
ตัวคุรุสภา และทอมไลท

แบบอักษณตัวพิมพดวยแสง
เขาใจวาเปนผลงานของ อ.ทองเติม เสมรสุต
ที่องคการคาของคุรุสภา
กอนพัฒนามาเปนทอมไลท ที่ไทยรัฐ

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

ฟงเปนฝรั่งนั้น ความจริงนั้นทานยอมาจากชื่อและ
นามสกุล คือ ทองเติม เสมรสุต นั่นเอง. ผมจึงมั่นใจวา
ชื่อ ทอม ตองยอมาจาก ทองเติม ดวยความคิด
สรางสรรคทำนองเดียวกัน.
เนื่องจากแบบตัวพิมพทอม ถูกจัดทำขึ้นมาแตแรก
เพียงน้ำหนักเดียว คือตัวโปรงบางใหตางจากพวก
ฝ.ศ. จึงมีชื่อทอมไลท เขียนเปนฝรั่ง Tom Light
ก็ดทู ันมัยนาสนใจ สมเปนฟอนทสุดฮิพในยุคนั้นจริงๆ!
ที่วาทอมไลทเปนฟอนทที่ดูล้ำหนากวาใครเพื่อน
ในยุคนั้น ก็เพราะรูปแบบที่แปลกตาไปจากตัวพื้นเดิมๆ
มาก นาจะเปนดวย อ.ทองเติม ตระหนักถึงภารกิจ
ที่สำคัญของตนในชวงหัวเลี้ยวหัวตองของเทคโนโลยี
จึงเกิดแรงบันดาลใจมหาศาลที่จะสรางสรรคผลงาน
ตัวพิมพ ใหมที่เปนตัวแทนของยุคสมัย. อันที่จริงทานก็
อาศัยโครงรางของตัวเรียงตะกั่วเดิมที่มีชื่อเรียกในวงการ
วา 'ตัวพิมพแบบธรรมดาใหม' (ไมปรากฏชื่อผูออกแบบ)
มาปรับสัดสวนใหกวางขึ้นเพื่อจัดระเบียบเสนใหเขา
รูปทรงเรขาคณิตไดเดนชัดมากขึ้น. อยางไรก็ตาม ยังคง
เสนเขียนมือแบบเดิมๆ ไว เชน รอยหยักที่ปากตัว ก
หรือขมวดมวนของตัว ม ฯลฯ การรักษาความคุนเคย
เล็กๆ นอยๆ เหลานี้ไว โดยไมพยายามไปเปลี่ยนแปลง
เสียทั้งหมด มีสวนชวยใหทอมไลทกลายเปนฟอนท
อานงายไมแพบรรดาตัวพื้นตะกั่วเทาที่เมืองไทยเคยมีมา
กอนหนา รวมทั้งตัวธรรมดาใหมที่เปนตนแบบซึ่งคอนขาง
ผอมเกินไปสำหรับเปนตัวพื้นดวยซ้ำ!
ในเมื่อทอมไลทดีขั้นเทพขนาดนี้แลวทำไม อ.ทองเติม
ไมทำทอมน้ำหนักอื่นๆ ออกมาในคราวเดียวกัน?
คำตอบคือ การสรางตนแบบตัวพิมพ ไทยยุคนั้นตองเขียน
เสนกรอบดวยเครื่องมือเครื่องเขียนโบราณ คือ ดินสอ
ปากกา ไมฉาก วงเวียน แลวถมหมึกดวยพูกัน หรือ
Marker กอนสงไปถายแบบ (ไมมีสารพัด Tools
เหมือนโปรแกรม FontLab ในยุคปจจุบัน!) จึงไมใชเรื่อง
งายที่จะทำ. ใครตองการตัวคอมพิวหนาก็ให ใชตัว ฝ.ศ.
หนาไปพลางๆ กอนก็แลวกัน! กวาคนไทยจะมีตัว
ทอมหนาใหอานตองรอจนเขายุคฟอนท PostScript
ไทย (เริ่มราวป พ.ศ.2530) เปนผลงานสรางของ
อ.มานพ ศรีสมพร.

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ในยุคเดียวกันนี้เอง ฟอนทที่ อ.มานพทำไว 2
น้ำหนักนี้ ไดถูกเปลี่ยนชื่อไปเปนชื่ออื่นๆ มากมาย เขน
JS Mookravee, UPC Cordia ฯลฯ พอเขาสูยุคฟอนท
Opentype นอกจาก UPC Cordia แลวยังมีฟอนทชื่อ
TF Srivichai (TF ยอจาก ThaiFont เปนตระกูลฟอนท
แจกฟรี) ซึ่งยังคงมีใชกันอยูเพียง 2 น้ำหนักเชนเดิม
แตชื่อฟอนทกลับไมไดรักษาตนฉบับไว.
ผมเห็นวาทอมไลท ดีเกินกวาที่จะมีให ใชกันเพียง 2
น้ำหนัก. เมื่อ DB จะนำมาทำเปน Opentype ทั้งที
จึงไดเพิ่มตัว Regular และ Medium เขาไป รวมทั้งตัว
Bold เดิมที่มีอยูก็ไดถูกปรับปรุงรูปทรงเขาหาตัว Light
ตนฉบับของ อ.ทองเติมมากขึ้น รวมเปน 4 น้ำหนัก.
เมื่อทำเสร็จในขั้นแรกได ใหชื่อไววา DB ThongTerm
ตามชื่อผูออกแบบ (ปรากฏครั้งแรกในบทความ DB
EcoThai) แตเมื่อทราบที่มาของชื่อทอมที่ทานไดตั้ง
ไวเองแลวจึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่จะตองกลับมาใชชื่อ
เดิมเปน DB Tom. การรักษาชื่อเดิมไวถือเปนการให
เกียรติผูออกแบบตนตำรับ เปนประเพณีที่ฝรั่งเขาทำกัน
มากอน) และยังเปนประโยชนตอคนรุนหลังจะไดสืบคน
ประวัติยอนกลับไปไดอยางเปนระบบ.

ไมมีทอม

ก็ไมมีฟอง
DB FongNam (ลาง) เปนงานออกแบบ
ที่ตอยอดมาจากทอมไลท (บน)

สำหรับตัวอักษรโรมันที่ผูกพวงมากับ EAC Tom
เดิมที่ยังคงเปนตัว serif เสนหนักเบานั้น ชุดที่เกิดขึ้น
ภายหลัง เชน UPC Cordia ไดพัฒนาเปลี่ยนเปนตัว
Sans Serif แบบเสนสม่ำเสมอแลว อยางไรก็ตามกลับมี
ชองไฟชิดเกินไป จึงถือโอกาสขยายออกเล็กนอย
ในชุด DB Tom เพื่อใหอานงายขึ้น แมถูกใชเล็กจิ๋วบน
Smart Phone.
โดยสรุปแลว อ.ทองเติมถือเปนผูเสก (ตัวพิมพ) ตะกั่ว
ใหเปน (ตัวพิมพ) ทองได! ผมและคณะทำงานเพียงแค
ทำหนาที่เพิ่มน้ำหนักเขาไปจาก 1 เปน 4. เมื่อทอมไลท
ทองเนื้อเดิมเติมน้ำหนัก มิตรรักแฟนฟอนทก็ควร
เติมทอมใหครบทั้ง 4 หองหัวใจ!
หนึ่งในสี่ของรายไดจากการจำหนายจะกลับไปสู
ทายาทของ อ.ทองเติม เสมรสุต.

ตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : DB Tom Light ขนาด 14 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท ตัวบรรยายภาพ : DB EcoThai Medium ขนาด 12 พอยท
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