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ดีบี ตุลา
เจตนาที่แจมชัด

ตัวพาดหัวหนา 1 (บน) และ 2 (ลาง) จากหนังสือพิมพรายสัปดาห
‘กรงเทพฯ’ ตัวประดิษฐขั้นเทพที่เกิดในป พ.ศ.2513
เกิดจากการตัดกระดาษสำเนาอักษรมาปะทีละตัว
แลวนำไปถายทำแบบพิมพ. อาจดูกระโดกกระเดกไปบาง
เพราะฝมือการปะไมประณีตเทาการประดิษฐตัวอักษร.

DB Tula เปนฟอนทอนุรักษแบบอักษร
สไตลตัวเหลี่ยมหัวกลมทึบที่เกิดขึ้นในชวงกอนเหตุการณ
เรียกรองประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516

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, evenwidth 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.”

ในยุคเรียงพิมพดวยตัวพิมพตะกั่วนั้น เรามีแบบอักษร
พาดหัวที่เปนตัวตะกั่วแทๆ นอยมาก ทั้งแบบของตัวพิมพและ
ขนาดพอยท. กอนป 2516 แผนอักษรลอกไทยยังไมมีใหใช,
ตัวเรียงพิมพดวยแสงของไทยยังไมเกิด, ตัวพิมพดิจิตอล
ยังเปนวุนอยู, หนทางเดียวที่จะไดตัวพาดหัวโดนใจมากๆ
คือลงมือทำเอง!
ถาลองยอนดูงานโฆษณาไทยจากสิ่งพิมพยุคเกาที่
รวบรวมโดย เอนก นาวิกมูล จะพบวานอกจากตัวโปงรอง
72 พอยท, โปงแซ 48 พอยท , โปงบาง 32 พอยท ฯลฯ แลว
ตัวพาดหัวแบบอื่นๆ เปนการเขียนแลวนำไปถายทำแมพิมพ
ใชรวมกับตัวพิมพตะกั่วทั้งสิ้น.
ในปลายยุคที่นิยมประดิษฐอักษรใชพาดหัว (กอนมี
แผนอักษรลอกไทยแบบแรกจำหนายในป พ.ศ.2516) นั้น
เริ่มปรากฏอักษรเขียนประดิษฐแนวใหมเปนการผสมกัน
ระหวางลีลาเขียนดวยพูกันปากแบนแบบดั้งเดิมกับลักษณะ
เสนแบบเรขาคณิตหนาสม่ำเสมอที่ดูเรียบงายทันสมัย. หนึ่งใน
ตัวอยางที่ดีของตัวประดิษฐดังกลาวคือ ตัวพาดหัวหนา 1 บน
หนังสือรายสัปดาห ‘กรงเทพฯ’ ฉบับปฐมฤกษ 9 ตุลาคม
2513. มันเตะตาผมเขาโครมใหญตอนเห็นวางขายอยูริมถนน
นอกรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร!

ตัวพิมพเล็ก o
ของ Bank Bold
ลบมุมนอกมน

ตัวพาดหัว
นสพ. ‘กรงเทพฯ’
ไมลบมุม

ภาพถายหนา 3 จากหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน. สังเกตตัวเขียนบนโปสเตอร
เปนอักษรทรงเหลี่ยมหัวกลมทึบ คลายที่พบในหนา 1-2
แตรูปอักษรผอมกวามาก.

ขอเสียของนักออกแบบตัวพิมพจนตัวพิมพขึ้นสมอง
อยางผมประการหนึ่งก็คือ เวลาสายตาไปปะทะแบบอักษร
พาดหัวที่โดนใจมาก บางทีผมโดนมันสะกดจิตจนลืมสะกด
คำอาน! ความรูสึกแรกที่กมหนาลงไปเห็นหนังสือรายสัปดาห
กรงเทพฯ คือ พบตัวพาดหัวที่สะดุดตา ทันสมัย ขัดแยงกับ
ความเกาเหลืองกรอบของกระดาษ. อักษรเปนทรงเหลี่ยม
เสนหนาคลาย ฟอนท Bank Bold แตไมลบมุม ที่สำคัญคือ
มีหัวกลมทึบ ชวยลดความแข็งของฟอรมตัวอักษรไดอยาง
นาสนใจ. พอลงมืออานก็พบวาหัวมันชวยใหอานงาย ทั้ง
เนื้อหายังมีคุณคาทางประวัติศาสตรเพราะเกี่ยวกับ ดร.ปรีดี
พนมยงค หรือหลวงประดิษฐมนูธรรม. ผมจึงควักกระเปา
ซื้อโดยไมตอรองใดๆ ทั้งสิ้น เกรงใจที่อุตสาเก็บรักษาตอๆ
กันมาถึง 40 ป กวาจะถึงมือผม!
ผมคอยๆ รูดหนังสือพิมพ ‘กรงเทพฯ’ ที่ชราภาพมาก
แลวออกจากซองพลาสติกมาเปดสำรวจขางในดู พบวา
ยังมีตัวพาดหัวสไตลที่วานี้อยูอีกหนึ่งหนา และพบอักษรมาก
พอที่จะตอเติมตัวที่ไมปรากฏใหเห็นไดเกือบครบ. นอกจากนั้น
ในรูปถายที่หนา 3 ยังพบโปสเตอรที่เขียนดวยเสนแบบ
สม่ำเสมอทรงเหลี่ยมๆ มีหัวกลมทึบรูปแบบคลายตัวพาดหัว
หนา 1 แตเปนแบบตัวผอม (Condensed).
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DB Tula (Light, Regular, Bold)

โปสเตอร “แมนาคพระโขนง” ในป พ.ศ.2502
ชื่อนักแสดงเปนตัวเขียนดวยพูกันปากแบน.
ใหสังเกตการเดินเสนของตัว ต และ ล นาจะมีอิทธิพล
ตอการออกแบบตัวพาดหัวหนังสือพิมพ ‘กรงเทพฯ’
(ภาพจากหนังสือ ‘รอยปหนังไทย’
รวบรวมโดย โดม สุขวงศ และ สวัสดิ์ สุวรรณปกษ)

ตัว ต และ ล ในอักษรพาดหัวสิ่งพิมพฉบับนี้ มีความ
นาสนใจเปนพิเศษ. ตัวแรกคือ ต นั้นทำลายกรอบการเขียน
หยักเดิมๆ จาก หักลงแลวยกขึ้น ไปเปน ยกขึ้นแลวหักลง.
สวนตัว ล นั้น แทนที่จะใชเสนกลางเปนขีดแนวนอน (แบบ
ส ของตัวเขียนผอมในภาพหนา 3) กลับยกเฉียงขึ้นสั้นๆ
แลวหักลงเฉียงยาวถึงฐาน. ไมวาจะเปนหยักของ ต หรือ
เสนกลางของ ล ที่วามานี้ลวนเปนลีลาที่เคยเกิดขึ้นมากอนกับ
ตัวอักษรเขียนดวยพูกันปากแบนตามโปสเตอรหนังไทยยุคกอน
หนาป 2513 จึงเปนไปไดวาคนออกแบบอาจไดอิทธิพลมาจาก
ตัวเขียนโปสเตอรหนังไทย.
ตัว ต ไดรับการถายทอดหยักพันธุกรรมไปอีกหลายตัว
เชน สวนลางของ ฎ, ฐ, ไมยมก (ๆ), วรรณยุกตตรี, และ
ตัวเลขไทย ๒, ๓, ๗ เปนตน.
ตัวอักษรสวนใหญ เจตนาเก็บรักษาตนแบบไว เพราะ
เห็นวามันอานงายดี แมบางตัวดูไมเรียบงายนักก็ตาม เชน ไ
หรือตัว ผ, ฝ ที่มีเสนหนาหักสอบเขากลางเล็กนอยที่เสนฐาน
ชวยใหชองวางดานหนาของมันโปรงแยกแยะตัวเองออกจาก
อักษรตัวขางหนา (ที่สวนใหญเปนเสนตรงเต็มสวนสูง) ไดดี.
ตัว ฯ ยืมลีลามากจากเสนกลางตัว ล เมื่อใชเปน ‘ฯลฯ’
จะดูนาสนใจ. สวนหางตัว ง เปลี่ยนเปนตัดเฉียงเพื่อลด
ระยะหางจากตัวขางหนา.
ตัว ช แทนที่จะทำตอจากตัว ข ที่มีในตนแบบ กลับ
เปลี่ยนเปน ช แบบหัวไมขมวด เสนหนาดิ่งตรงหยักแคหาง
เสนหลังพอ ซึ่งดูเกลี้ยงดี. หางตัว ฬ จึงไดอานิสงส
มาจากหาง ช.

ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

คำขวัญเกา ปลุกเราขึ้นมาใหม
ดวยฟอนท DB Tula Bold ดูหนักแนนจริงใจ
แตจะเปนจริงหรือไมขึ้นอยูกับจรรยาบรรณ
ของสื่อแตละราย.

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ

เสรีภาพของ
หนังสือพิมพ
คือเสรีภาพ
ของประชาชน
ชุดสระบน, วรรณยุกตต่ำของตัวอักษรทั่วไปจำเปนตอง
หางจากตัวพยัญชนะพอสมควร เพื่อหลบหาง ศ, ส, ฮ.
แตสำหรับตัวหางเหยียดขึ้นตรงแบบ ป, ฝ, ฟ ชุดนี้หางยาว
ไมมาก จึงยกชุดสระบน วรรณยุกตสูง เลยหางขึ้นไปแบบ
ตนฉบับ (วิธีนี้ผมเคยใชมาแลวกับ DB Erawan ในฟอนท
ดีบี ชุด 1) สวนวรรณยุกตต่ำคงวางเยื้องหนาหางอยู.
สวนตัวพิมพอักษรโรมันชุดนี้ นอกจากจะเปนทรงเหลี่ยม
งายๆ แบบชุดอักษรไทยแลว ความพิเศษของมันคือ พยายาม
เอาเม็ดกลมทึบมาประดับตัวอักษรบางตัว โดยเลียนแบบ
ตัวพิมพแบบ serif ที่มักมีการขมวดปมกลมเปนบางตัวอยูแลว
เชน c, f, y ของฟอนท Century เปนตน.

เมื่อตัวหนาน้ำหนักแรกเสร็จ พบวามันดีเกินกวาจะมี
น้ำหนักเดียว จึงลดลงไปเปน Regular และ Light ตามลำดับ.
และแนนอน ชื่อฟอนทควรเปน ‘ดีบี ตุลา’ อยูแลว เพราะนอก
จากจะเปนชื่อที่อวดตัวเด็ด ทั้ง ต และ ล ยังบงบอกเดือนและ
ยุคสมัยที่เกิดของอักษรประดิษฐตนแบบชุดนี้ นั่นคือ 9 ตุลาคม
2513 กอนเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย 14 ตุลาคม
2516 เพียง 3 ป.
ใครที่ศึกษาประวัติศาสตรการเมืองไทยในยุคนั้นจะ
พบวา ชวงเวลาเพียง 3 ปใหหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
สังคมไทยกลับแตกแยกกันอยางหนัก. นิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแตกแยกความคิดออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายขวา
ฝายซาย (คลายเสื้อเหลือง เสื้อแดงในยุคตอมา) ผลคือฝาย
ซายถูกลอมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 จนหลายคนตอง
หนีเขาปาไปจับปนสู. บางคนไปเสียชีวิตในปา, แตหลายคน
รอดกลับมามีหนาที่การงานใหญโต มีชื่อเสียงในสังคม
มากมาย. นาเสียดายที่ ‘คนเดือนตุลา’ กลุมนี้มีความคิดทาง
การเมืองตางกันมากขึ้นทุกที จนกลายเปนระเบิดเวลาลูกใหม
ของเมืองไทยที่ทาทายการปลดชนวน.
แมวาคนเดือนตุลาจะขาดเอกภาพ เจตนารมณ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวตลอดมาตามประสาปญญาชน,
แต DB Tula ดำรงเจตนาในการสรางไวแจมชัด คืออนุรักษ
แบบตัวพิมพในยุคสมัยคนเดือนตุลาที่ลงตัวชุดนี้ไวใหคน
รนหลังไดใช จะใชยอนรำลึกประวัติศาสตรหรือวาดฝน
อนาคตไดทั้งนั้น
ขอเพียงแตจริงใจตรงไปตรงมา เหมือนบุคลิกของ
DB Tula เปนพอ.

