
2 3

 ในยุคเรียงพิมพ�ด�วยตัวพิมพ�ตะก่ัวนั้น เรามีแบบอักษร

พาดหัวที่เป�นตัวตะกั่วแท�ๆ น�อยมาก ทั้งแบบของตัวพิมพ�และ

ขนาดพอยท�. ก�อนป� 2516 แผ�นอักษรลอกไทยยังไม�มีให�ใช�, 

ตัวเรียงพิมพ�ด�วยแสงของไทยยังไม�เกิด, ตัวพิมพ�ดิจิตอล

ยังเป�นวุ�นอยู�, หนทางเดียวท่ีจะได�ตัวพาดหัวโดนใจมากๆ 

คือลงมือทำเอง!

 ถ�าลองย�อนดูงานโฆษณาไทยจากสิ่งพิมพ�ยุคเก�าที่

รวบรวมโดย เอนก นาวิกมูล จะพบว�านอกจากตัวโป�งรอง 

72 พอยท�, โป�งแซ 48 พอยท� , โป�งบาง 32 พอยท� ฯลฯ แล�ว 

ตัวพาดหัวแบบอ่ืนๆ เป�นการเขียนแล�วนำไปถ�ายทำแม�พิมพ�

ใช�ร�วมกับตัวพิมพ�ตะกั่วทั้งสิ้น.

 ในปลายยุคที่นิยมประดิษฐ�อักษรใช�พาดหัว (ก�อนมี

แผ�นอักษรลอกไทยแบบแรกจำหน�ายในป� พ.ศ.2516) นั้น 

เริ่มปรากฏอักษรเขียนประดิษฐ�แนวใหม�เป�นการผสมกัน

ระหว�างลีลาเขียนด�วยพู�กันปากแบนแบบดั้งเดิมกับลักษณะ

เส�นแบบเรขาคณิตหนาสม่ำเสมอที่ดูเรียบง�ายทันสมัย. หนึ่งใน

ตัวอย�างที่ดีของตัวประดิษฐ�ดังกล�าวคือ ตัวพาดหัวหน�า 1 บน

หนังสือรายสัปดาห� ‘กรงเทพฯ’ ฉบับปฐมฤกษ� 9 ตุลาคม 

2513. มันเตะตาผมเข�าโครมใหญ�ตอนเห็นวางขายอยู�ริมถนน

นอกรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร!

ดีบี ตุลา
เจตนาท่ีแจ�มชัด

Around the turbulent period of Thai student democratic 

movements in October of 1973, hand-written displays 

were still much in use in Thai printing industry. These were 

employed along with the few large-sized moveable lead 

type fonts available in those days. Burnish-transfer type 

for Thai fonts had just been commercially marketed 

in Bangkok.

A style of manual lettering -- with squarish forms, even-

width strokes and solid, rounded terminals -- came into 

vogue at the time, reflecting the need for simplification 

of the letterforms using modern geometric shapes 

while the traditional terminal loop was preserved as 

a solid round dot.

DB Tula, the makeover of this trend of display lettering, 

derived its forms from the headline type of a weekly 

newsmagazine, Krungthep, which was launched in October 

of 1970. The font is noted for its angular shapes made up 

of straight horizontals and verticals, with many diagonals 

– such as the interior strokes of letters and, for instance. 

The face comes in regular, light, and bold weights with 

corresponding italics.

The typographic features of the font are summarized in its 

Thai name, Tula, which is a shortened word for “October.”

DB Tula เป�นฟอนท�อนุรักษ�แบบอักษร

สไตล�ตัวเหล่ียมหัวกลมทึบท่ีเกิดขึ้นในช�วงก�อนเหตุการณ�

เรียกร�องประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516

 ข�อเสียของนักออกแบบตัวพิมพ�จนตัวพิมพ�ขึ้นสมอง

อย�างผมประการหนึ่งก็คือ เวลาสายตาไปปะทะแบบอักษร

พาดหัวที่โดนใจมาก บางทีผมโดนมันสะกดจิตจนลืมสะกด

คำอ�าน! ความรู�สึกแรกที่ก�มหน�าลงไปเห็นหนังสือรายสัปดาห�

กรงเทพฯ คือ พบตัวพาดหัวที่สะดุดตา ทันสมัย ขัดแย�งกับ

ความเก�าเหลืองกรอบของกระดาษ.  อักษรเป�นทรงเหลี่ยม 

เส�นหน�าคล�าย ฟอนท� Bank Bold แต�ไม�ลบมุม ที่สำคัญคือ

มีหัวกลมทึบ ช�วยลดความแข็งของฟอร�มตัวอักษรได�อย�าง

น�าสนใจ. พอลงมืออ�านก็พบว�าหัวมันช�วยให�อ�านง�าย ทั้ง

เนื้อหายังมีคุณค�าทางประวัติศาสตร�เพราะเกี่ยวกับ ดร.ปรีดี 

พนมยงค� หรือหลวงประดิษฐ�มนูธรรม. ผมจึงควักกระเป�า

ซื้อโดยไม�ต�อรองใดๆ ทั้งสิ้น เกรงใจที่อุตส�าเก็บรักษาต�อๆ 

กันมาถึง 40 ป� กว�าจะถึงมือผม!

 ผมค�อยๆ รูดหนังสือพิมพ� ‘กรงเทพฯ’ ที่ชราภาพมาก

แล�วออกจากซองพลาสติกมาเป�ดสำรวจข�างในดู พบว�า

ยังมีตัวพาดหัวสไตล�ที่ว�านี้อยู�อีกหนึ่งหน�า และพบอักษรมาก

พอท่ีจะต�อเติมตัวที่ไม�ปรากฏให�เห็นได�เกือบครบ. นอกจากนั้น

ในรูปถ�ายที่หน�า 3 ยังพบโปสเตอร�ที่เขียนด�วยเส�นแบบ

สม่ำเสมอทรงเหลี่ยมๆ มีหัวกลมทึบรูปแบบคล�ายตัวพาดหัว

หน�า 1 แต�เป�นแบบตัวผอม (Condensed). 

ตัวพาดหัวหน�า 1 (บน) และ 2 (ล�าง) จากหนังสือพิมพ�รายสัปดาห� 

‘กรงเทพฯ’ ตัวประดิษฐ�ขั้นเทพที่เกิดในป� พ.ศ.2513 

เกิดจากการตัดกระดาษสำเนาอักษรมาปะทีละตัว

แล�วนำไปถ�ายทำแบบพิมพ�. อาจดูกระโดกกระเดกไปบ�าง 

เพราะฝ�มือการปะไม�ประณีตเท�าการประดิษฐ�ตัวอักษร.

ภาพถ�ายหน�า 3 จากหนังสือพิมพ�ฉบับเดียวกัน. สังเกตตัวเขียนบนโปสเตอร�

เป�นอักษรทรงเหลี่ยมหัวกลมทึบ คล�ายที่พบในหน�า 1-2 

แต�รูปอักษรผอมกว�ามาก.

ตัวพิมพ�เล็ก o

ของ Bank Bold

ลบมุมนอกมน

ตัวพาดหัว

นสพ. ‘กรงเทพฯ’

ไม�ลบมุม 
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
DB Tula (Light, Regular, Bold)

 ตัว ต และ ล ในอักษรพาดหัวส่ิงพิมพ�ฉบับนี้ มีความ

น�าสนใจเป�นพิเศษ. ตัวแรกคือ ต นั้นทำลายกรอบการเขียน

หยักเดิมๆ จาก หักลงแล�วยกข้ึน ไปเป�น ยกขึ้นแล�วหักลง.

ส�วนตัว ล นั้น แทนที่จะใช�เส�นกลางเป�นขีดแนวนอน (แบบ 

ส ของตัวเขียนผอมในภาพหน�า 3) กลับยกเฉียงขึ้นสั้นๆ 

แล�วหักลงเฉียงยาวถึงฐาน. ไม�ว�าจะเป�นหยักของ ต หรือ

เส�นกลางของ ล ที่ว�ามานี้ล�วนเป�นลีลาที่เคยเกิดขึ้นมาก�อนกับ

ตัวอักษรเขียนด�วยพู�กันปากแบนตามโปสเตอร�หนังไทยยุคก�อน

หน�าป� 2513 จึงเป�นไปได�ว�าคนออกแบบอาจได�อิทธิพลมาจาก

ตัวเขียนโปสเตอร�หนังไทย.

 ตัว ต ได�รับการถ�ายทอดหยักพันธุกรรมไปอีกหลายตัว 

เช�น ส�วนล�างของ ฎ, ฐ, ไม�ยมก (ๆ), วรรณยุกต�ตรี, และ

ตัวเลขไทย ๒, ๓, ๗ เป�นต�น.

 ตัวอักษรส�วนใหญ� เจตนาเก็บรักษาต�นแบบไว� เพราะ

เห็นว�ามันอ�านง�ายดี แม�บางตัวดูไม�เรียบง�ายนักก็ตาม เช�น ไ 

หรือตัว ผ, ฝ ที่มีเส�นหน�าหักสอบเข�ากลางเล็กน�อยที่เส�นฐาน

ช�วยให�ช�องว�างด�านหน�าของมันโปร�งแยกแยะตัวเองออกจาก

อักษรตัวข�างหน�า (ที่ส�วนใหญ�เป�นเส�นตรงเต็มส�วนสูง) ได�ดี. 

ตัว ฯ ยืมลีลามากจากเส�นกลางตัว ล เมื่อใช�เป�น ‘ฯลฯ’ 

จะดูน�าสนใจ. ส�วนหางตัว ง เปลี่ยนเป�นตัดเฉียงเพ่ือลด

ระยะห�างจากตัวข�างหน�า.

 ตัว ช แทนที่จะทำต�อจากตัว ข ที่มีในต�นแบบ กลับ

เปล่ียนเป�น ช แบบหัวไม�ขมวด เส�นหน�าดิ่งตรงหยักแค�หาง

เส�นหลังพอ ซึ่งดูเกล้ียงดี. หางตัว ฬ จึงได�อานิสงส�

มาจากหาง ช.

 ชุดสระบน, วรรณยุกต�ต่ำของตัวอักษรทั่วไปจำเป�นต�อง

ห�างจากตัวพยัญชนะพอสมควร เพ่ือหลบหาง ศ, ส, ฮ. 

แต�สำหรับตัวหางเหยียดข้ึนตรงแบบ ป, ฝ, ฟ ชุดนี้หางยาว

ไม�มาก จึงยกชุดสระบน วรรณยุกต�สูง เลยหางข้ึนไปแบบ

ต�นฉบับ (วิธีนี้ผมเคยใช�มาแล�วกับ DB Erawan ในฟอนท�

ดีบี ชุด 1) ส�วนวรรณยุกต�ต่ำคงวางเยื้องหน�าหางอยู�.

 ส�วนตัวพิมพ�อักษรโรมันชุดนี้ นอกจากจะเป�นทรงเหลี่ยม

ง�ายๆ แบบชุดอักษรไทยแล�ว ความพิเศษของมันคือ พยายาม

เอาเม็ดกลมทึบมาประดับตัวอักษรบางตัว โดยเลียนแบบ

ตัวพิมพ�แบบ serif ที่มักมีการขมวดปมกลมเป�นบางตัวอยู�แล�ว 

เช�น c, f, y ของฟอนท� Century เป�นต�น.

 เมื่อตัวหนาน้ำหนักแรกเสร็จ พบว�ามันดีเกินกว�าจะมี

น้ำหนักเดียว จึงลดลงไปเป�น Regular และ Light ตามลำดับ. 

และแน�นอน ชื่อฟอนท�ควรเป�น ‘ดีบี ตุลา’ อยู�แล�ว เพราะนอก

จากจะเป�นชื่อที่อวดตัวเด็ด ทั้ง ต และ ล ยังบ�งบอกเดือนและ

ยุคสมัยที่เกิดของอักษรประดิษฐ�ต�นแบบชุดนี้ นั่นคือ 9 ตุลาคม 

2513 ก�อนเหตุการณ�เรียกร�องประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 

2516 เพียง 3 ป�.

 ใครท่ีศึกษาประวัติศาสตร�การเมืองไทยในยุคนั้นจะ

พบว�า ช�วงเวลาเพียง 3 ป�ให�หลังเหตุการณ� 14 ตุลาคม 2516 

สังคมไทยกลับแตกแยกกันอย�างหนัก. นิสิตนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแตกแยกความคิดออกเป�น 2 ฝ�าย คือ ฝ�ายขวา 

ฝ�ายซ�าย (คล�ายเส้ือเหลือง เส้ือแดงในยุคต�อมา) ผลคือฝ�าย

ซ�ายถูกล�อมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 จนหลายคนต�อง

หนีเข�าป�าไปจับป�นสู�. บางคนไปเสียชีวิตในป�า, แต�หลายคน

รอดกลับมามีหน�าที่การงานใหญ�โต มีชื่อเสียงในสังคม

มากมาย. น�าเสียดายที่ ‘คนเดือนตุลา’ กลุ�มนี้มีความคิดทาง

การเมืองต�างกันมากขึ้นทุกที จนกลายเป�นระเบิดเวลาลูกใหม�

ของเมืองไทยที่ท�าทายการปลดชนวน.

 แม�ว�าคนเดือนตุลาจะขาดเอกภาพ เจตนารมณ�

ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวตลอดมาตามประสาป�ญญาชน, 

แต� DB Tula ดำรงเจตนาในการสร�างไว�แจ�มชัด คืออนุรักษ�

แบบตัวพิมพ�ในยุคสมัยคนเดือนตุลาที่ลงตัวชุดนี้ไว�ให�คน

ร�นหลังได�ใช� จะใช�ย�อนรำลึกประวัติศาสตร�หรือวาดฝ�น

อนาคตได�ทั้งนั้น

 ขอเพียงแต�จริงใจตรงไปตรงมา เหมือนบุคลิกของ 

DB Tula เป�นพอ.

โปสเตอร� “แม�นาคพระโขนง” ในป� พ.ศ.2502 

ชื่อนักแสดงเป�นตัวเขียนด�วยพู�กันปากแบน. 

ให�สังเกตการเดินเส�นของตัว ต และ ล  น�าจะมีอิทธิพล

ต�อการออกแบบตัวพาดหัวหนังสือพิมพ� ‘กรงเทพฯ’ 

(ภาพจากหนังสือ ‘ร�อยป�หนังไทย’ 

รวบรวมโดย โดม สุขวงศ� และ สวัสด์ิ สุวรรณป�กษ�)
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