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ดีบี อยางดัง

เสียงที่ยั้งไมอยู
DB YangDung เปนฟอนทตัวแทน
ของแบบอักษรประดิษฐพาดหัวที่นิยมใช
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร ไทยในยุคอดีต
The letters of DB YangDung emulate the forms of hand-drawn
characters that were once popular with the Thai motion picture
industry. Samples of such stylishly composed display type can
still be seen on movie posters of three decades ago.
With its thick stems and much thinner thin horizontals, the
characters gave a feel of strength and solidity. The terminal
loop was replaced with a small slab serif pointing to a direction
opposite a rounded stem corner. This treatment made it easier
for the eye to perceive the serif placement on glyphs such as ผ
and พ, thereby helping to increase legibility.
A distinctive feature is the width of letters ค, ด, ผ and พ which
was stretched as wide as that of the three-stem letters ฌ, ญ,
ฒ and ณ. In contrast, letters ร and ว were made much thinner
than the two-stem characters. The floating vowels (อี, อี, อึ, อื)
were drawn to the same width as that of the consonants beneath
them.
The old character set is recast as DB YangDung with most of its
previous features retained. The floating vowels are ligatured
to match the consonants they interact with in five different
widths: 1) Normal, 2) Compressed, 3) Expanded, 4) Normal with
ascenders, and 5) Expanded with ascenders.
The name YangDung means “the loud sort” denoting the font’s
shouting appearance.

ตัวเหลี่ยมหนังไทย

1) ชื่อดาราแสดงนำจากโปสเตอร ‘สันติ-วีณา’
ภาพยนตร 35 มม. เรื่องแรกของไทย.
2) ตัวอยาง Logo บริษัทสรางภาพยนตรไทย
(ภาพจาก ‘รอยปหนังไทย’ รวบรวมโดยโดม สุขวงศ และสวัสดิ์ สุวรรณปกษ)

ตองยอมรับวาอุตสาหกรรมหนังไทยยุคกอนเปนที่รวม
ของยอดฝมือ ทั้งชางเขียนภาพ ชางเขียนตัวอักษร เพราะ
ในยุคนั้นอยากไดภาพโปสเตอรขนาดใหญแคไหนตองเขียน
ลูกเดียว ไมมีงานพิมพ inkjet ใหญขนาดหอหุมตึกทั้งตึกได
อยางปจจบันนี้! กลาวไดวาการเกิดขึ้นของเทคโนโลยียุค
ดิจิทอลทำใหงานกราฟกล้ำไปไกลมาก จนวิธีการเขียนภาพ
โชวฝแปรง รวมทั้งตัวอักษรในโปสเตอรกลายเปนของทำยาก
เพราะขี้เกียจทำ! ตอนนี้แคมีไฟลภาพดารามาให มีฟอนท
ที่ถูกใจก็จบงานโปสเตอรไดโดยไมตองถึงมือชางเขียน
ขั้นเทพเหมือนแตกอน. การเกิดขึ้นของหนังยอนยุคอยาง
‘ฟาทะลายโจร’ ใน พ.ศ.2543 จึงนับวาถูกที่ถูกเวลา เพราะ
คนไทยยุคเกาก็โหยหา คนยุคใหมก็รูสึกแปลกตา. คนยุค
กลางเกากลางใหมอยางผมจึงชอบมากเปนพิเศษ!
แบบอักษร SR FahtalaiJone โดย ‘โรจ สยามรวย’
ที่ใชกับหนังเรื่องนี้ รวมทั้ง DB ChokeChai (DB#7) ถือเปน
งานตัวพิมพยอนยุคประเภทเขียนมือของ ‘คณะชาง’ หนึ่งใน
กลุมยอดฝมือผลิตงานโฆษณายุคเกา. ในยุคสมัยเดียวกันนี้
ยังมีอักษรประดิษฐอีกประเภทหนึ่งที่ใชเครื่องมือเขียนแบบ
งายๆ คือ ไมที ไมฉาก ชวย เปนที่นิยมใชกันมากในวงการ
หนังไทย โดยพัฒนารูปแบบตามกันมา. พบไดทั่วไปตั้งแต
ตัวพาดหัวบนโปสเตอร ใบปดหนัง จนถึงโลโกของบริษัท
สรางหนังหลายแหงในยุคนั้น.

ลักษณะทั่วไปของตัวเหลี่ยมหนังไทยกลุมนี้คือเปนตัว
เหลี่ยม (ตามเครื่องมือหลักที่ใชราง) หัวอักษรเปนขีดสั้นๆ
ในแนวนอน (ไมนิยมละหัวแบบหายไปเลยอยางในปจจบัน)
เสนแนวตั้งมีตั้งแตคอนขางหนาจนถึงหนาทึบ, เสนแนวนอน
คอนขางบาง. รายละเอียดที่นาสนใจ คือ สันของมุมฉาก
ที่เกิดจากเสนนอนทำมุมกับเสนตั้งนั้นจะถูกลบมุมใหโคงมน
(สวนพับในคงปลอยใหเปนฉากอยู) การลบมุมฉากดังกลาวนี้
เปนประโยชนมากตอตัวเหลี่ยมกลุมนี้ เพราะทำใหเราสังเกต
ทิศทางของหัวไดงาย เราจึงเห็นความแตกตางระหวาง ผ กับ
พ ไดชัดเจน (แมวาเสนกลางตัว ผ ชุดนี้จะนิยมเขียนสูง
เสมอเสนหลังเหมือนตัว พ ก็ตาม). การลบมุมฉากเฉพาะสัน
ที่วามานี้ นอกจากจะเปนการแสดงออกถึงเชิงชาง เปนการลด
ความกระดางแลว ยังมีสวนชวยใหอักษรทั้งชุดอานงายมากขึ้น
นั่นเพราะหัวถือเปนอัตลักษณที่สำคัญของอักษรไทย และมี
อักษรไทยหลายคูที่ดูตางกันได โดยอาศัยทิศทางการหันหัว
ที่เห็นชัดวาตางกันนั่นเอง.

โฆษณาชวนเชื่อ

สำนึกสาธารณะ

ยุคที่การเมืองกลายเปนธุรกิจ, ยุคที่ขาราชการกลายเปนขานักการเมืองและขานักธุรกิจ,
DB YangDung ถูกใชปลุกสำนึกสาธารณะกอนประเทศถึงกาลลมสลาย.

หนังสือรวมบทกวีของนักปฏิวัติชาวจีนผูยิ่งใหญ
ถูกแปลเปนภาษาไทยในยุคโฆษณาชวนเชื่อลัทธิคอมมิวนิสท
กอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 กลับมาตีพิมพใหม
ดวยตัวพาดหัวอยางดัง โดยสำนักพิมพโลกทรรศน
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จดเดนอีกประการหนึ่งของตัวเหลี่ยมหนังไทยกลุมนี้
คือ ตัวอักษรมีขนาดความกวางที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด
แยกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมตัวที่มีความกวางปรกติ ซึ่งเปน
สวนใหญ ไดแก ก, บ, ม, น, อ เปนตน 2) กลุมที่กวางมาก
ไดแก ค-ด , ผ-พ (ล, ส มีทั้งที่ตัวกวางและตัวปรกติ) และ 3)
กลุมที่ตัวแคบมาก เชน ร, ว. ขนาดที่แตกตางกันมากนี้ถือเปน
อิสรภาพของอักษรประเภทที่เขียนประดิษฐขึ้นเอง. ชางเขียน
ยุคนั้นมีอิสระที่จะเขียนสระอิ, อี, อึ, อื กวางเทากับพยัญชนะ
ตัวไหนก็ไดที่มันกำกับอยู! ตางจากฟอนทไทยสวนใหญของยุค
PostScript (รวมทั้งฟอนท OpenType ที่ยายตัวพิมพจาก
PostScript มาโดยไมไดพัฒนาตอ) ยังคงมีชุดสระบนเพียง
2 ชุดเทานั้น คือชุดสำหรับตัวทั่วๆ ไป กับชุดสำหรับ ป, ฝ, ฟ
ที่ตองเยื้องหนาเพื่อหลบหาง หรือยกสูงใหลอยพนหาง.

สำนึกแหงศรัทธา

ยิ่งประเทศสับสน! ประชาชนยิ่งรักในหลวง
พาดหัว ‘SMEs Today’ เลมที่ 62 ประจำเดือนธันวาคม 2550
โดยมนตรี จันทรศิริ เลือก DB YangDung ปลุกสำนึกแหงศรัทธา
ตอศูนยรวมจิตใจชนในชาติ.

การที่ตัวเหลี่ยมหนังไทยกลุมนี้ มีสุมเสียงดังฟงชัด สั่งใจ
คนอานได เกิดจากการเนนเสนตั้งใหหนาเปนพิเศษ และใช
เสนนอนบางเพื่อเก็บรายละเอียดสำคัญ. เราจะไมสังเกตเห็น
เสนแนวเฉียงมากนักในตัวเหลี่ยมกลุมนี้ เพราะแมจะมีก็ถูก
จัดใหมีความชันสูง (เชนตัว ง, จ) หรือไมก็เห็นแคเสนสั้นๆ
อยูต่ำติดเสนฐาน (เชน น, ม) ทำใหดูไมเดนชัดนัก.
ขมวดมวนของ น ที่พบในบางชุดจะไมมีเสนเฉียงเลย
ชางเขียนใชวิธีตอเสนหลังใหยาวตัดฉากทับกับเสนลางที่ลาก
เสมอเสนฐานเลยแนวเสนหลังเล็กนอย. เสนคอของตัว ค
จะเอนไปขางหนาเล็กนอย ทำใหดูตางจาก ด ที่มีคอตั้งตรง
อวดใหเห็นหัวที่หันฉากไปขางหนาไดชัดๆ. คอตัว จ เปน
ลักษณะเดียวกันกับ ค. สวนตัว ง นิยมเขียนใหหางหักเฉียง
ขึ้นไปจนเสมอระดับหัว.
ตัวที่ผมเห็นวานาพูดถึงเปนพิเศษนั้นคือตัว ย ซึ่งถือเปน
ไมเด็ดของชุดตัวเหลี่ยมหนังไทยเลยทีเดียว สังเกตใหดี
เสนหนาของมันมีแตหยักเขา ไมยักมีการหยักออก! ลักษณะ
การเขียนทำนองนี้ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ มันมีรากที่มาจาก
ตัวเขียนบนใบลานยุคโบราณของไทย. การใชวัตถุปลายแหลม
เขียนหยักเขาออกในแนวนอนนั้นทำไดยากบนใบลานซึ่งมีรอง
ใบขนานเปนทางตามแนวนอน จึงมักนิยมเขียนแคหยักเขา
แลวขีดลงมาเสนฐานแทน (ยอนดูบทความ DB Yam ตัวพิมพ
ยุคแรกที่ไดรับอิทธิพลจากตัวเขียน) ‘ยักษเกา’ ถูกนำมาปรับ
โฉมใหมเล็กนอยในชุดตัวเหลี่ยมหนังไทย โดยแทนที่จะหยัก
เขาแลวขีดลงขนานกับเสนหลังกลับเขียนลงแบบสอบเขาหา
เสนหลังเล็กนอย เกิดเปนเสนเฉียงลอกับตัวอื่นๆ. ย จึงกลาย
เปนตัวเดนของกลุม ทั้งอานงาย สวยงาม และจำงาย ครบ
เครื่องจริงๆ. ใครเปนคนเขียน ย แบบนี้ เปนคนแรกจึงเปน
เรื่องที่นาสืบคน (กอนหลักฐานที่หลงเหลืออยูจะเสื่อมสูญ)
เพื่อการเชิดชูซูฮก!
ในการอนุรักษเปนฟอนทดิจิทอล ผมตั้งชื่ออักษรเหลี่ยม
หนังไทยเสียใหมวา ‘อยางดัง’ ใหสมกับบุคลิกที่แสดงออกถึง
ความยิ่งใหญแหงยุคสมัยของมัน. DB YangDung (DB#3)
เกิดขึ้นในชวงที่เมืองไทยยังใชฟอนทแบบ PostScript กับ
คอมพิวเตอรเกาอยูมาก จึงตองทำอยางดังเปนฟอนททั้งแบบ
PostScript และ Opentype (Db YangDung และ DB
YangDung X ตามลำดับ)

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890
เพราะฟอนทอยางดังแบบ PostScript ทำจาก Fontographer ซึ่งไมมี feature ที่เรียกวา Ligature ใหใช จึงเปน
อุปสรรคที่จะรักษาเอกลักษณชุดสระบนที่เปลี่ยนความกวาง
ไปตามพยัญชนะที่มันกำกับอยู ดังที่ผมไดกลาวไปแลวได,
จึงตองจำยอมทำตัว ร, ว ใหกวางกวาตนแบบ เพื่อใชชุดสระ
บนรวมกับตัวปรกติและตัวกวางได. สวนฟอนทอยางดังในชุด
ที่เปน OpenType เราสามารถยอนยุคกลับไปรักษาความ
จิ๊กโกเดิมๆ ได เพราะ Ligature ที่มีใน FontLab ทำให
สามารถเขียนคำสั่งเลือกสระขนาดเหมาะสมกับความกวาง
ของพยัญชนะไดนั่นเอง. ใครอานถึงตรงนี้แลวลองจินตนาการ
ถามตัวเองดูซิวา ผมควรทำ DB YangDung ใหมีชุดสระอิ, อี,
อึ, อื ความกวางแตกตางกันซักกี่ชุดถึงจะพอ?…

สุมเสียงที่ดัง
ฟงชัดของมัน
แฝงไวดวย
กฏเกณฑ
แบบแผน
ที่หนาเชื่อถือ

คำตอบคือ 1) ชุดสำหรับตัวกวางปรกติ 2) ชุดสำหรับ
ตัวกวางเปนพิเศษ 3) ชุดสำหรับตัวแคบเปนพิเศษ 4) ชุดตัว
กวางปรกติที่มีหางตั้ง คือ ป และ 5) ชุดตัวกวางพิเศษที่มี
หางตั้ง คือ ฝ, ฟ เบ็ดเสร็จรวม 5 ชุดพอดี! บางคนอาจมี
คำถามวา ทำไมพวกกวางแตกำเนิดโครงสราง 4 ตัวอยาง
ฌ, ญ, ฒ, ณ ผมจึงไมจัดชุดพิเศษชุดที่ 6 ให? คำตอบคือ
ตัวมันกวางมาก มากกวาพวก ด, พ ฯลฯ เสียอีก เมื่อลองใช
ชุดสระอีของตัวปรกติพิมพ ณี ดูพบวา แมจะสั้นแตยอมรับได
ดวยความเคยชิน เนื่องจาก ณ เปนการรวม 2 ราง ระหวาง ถ
และ น จึงดูเสมือนสระมันอยูบนตัวหลังคือ น พออนุโลมได.
เมื่อลองเอาสระอีของชุดตัวกวางไปลองวางกำกับ ณ ดู
กลับพบวามันดูไมเรียบรอย เพราะปลายสระแคยาวอีกหนอย
ก็จะกวางครอบคลุมตัว ณ พอดี. ครั้นตอใหยาวเสมอหนาตัว
ณ กลับพบวามันยาวรมรามเกินงามไปเสียอีก! เลยจบลง
ที่ 5 ชุดครับ.
สำหรับอักษรกลุมที่มีขมวดมวนลางอยาง น ตองเลือก
ขมวดมวนแบบที่ใชยกเสนลางเฉียงชนเสนหลัง แลวตอ
เสนนอนเปนติ่งเลยออกไปดานหลัง (ดูตัว ม ในโลโก
อุทัยฟลม) แทนที่จะเปน น แบบที่ตอเสนตั้งเลยต่ำฐานลงไป
เปนขมวดมวน (ดูตัว น ใน โลโก อินทรวิจิตร) เนื่องจาก
น แบบหลังเมื่อวางสระอุ, อู จะอยูต่ำลงไปจากเสนฐาน
มากจนดูไมสวย.
อยางที่ผมกลาวไวแตตอนตนๆ วา ตนแบบของ DB
YangDung เปนอักษรที่รางดวยเครื่องมือเขียนแบบ นี่เอง
นาจะเปนที่มาของการจัดระเบียบเสนกลางแนวนอนของ
อักษรสวนใหญ (เชน ขีดกลางของ ล, ส, ร, ย ขีดหัวของ
ค, ด, จ, อ หรือแมแตไหลของตัว ห) ใหตรงแนวกัน.
สุมเสียงที่ดังฟงชัดของมัน จึงแฝงไวดวยกฏเกณฑ
แบบแผนที่หนาเชื่อถือ.
สำหรับชุดอักษรโรมันของ DB YangDung รวมทั้ง
เลขอารบิก ถูกออกแบบขึ้นใหมทั้งหมดโดยยึดหลักการของ
ชางเขียนชั้นครูที่ตกทอดมาถึงเรา. ตัวพิมพเล็กหลายตัว เชน
c, e, s และเลข 2, 3, 5 จะปลอยเสนบนเสนลางใหเหยียดตรง
ตามแนวนอนเหมือนเสนบนที่พบใน จ, ล ของกลุมตัวเหลี่ยม
หนังไทย จึงใหเสียงใกลเคียงชุดอักษรไทยมาก.
ถึงแม ตัวพิมพ จะเปนเพียง ‘เสียงชนิดเงียบ’ ก็ตาม
‘ความดัง’ ของ DB YangDung มันยังคงกองกังวานนานเกิน
กึ่งศตวรรษ และยังไมมีทีทาจะเงียบลงไดดวยซ้ำ.
เปน ‘ความดัง’ ที่ยั้งไมอยูอยางแทจริง.

ตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท
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