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u ของ Apex New Medium น ของ DB Yord Medium

 ฟอนท�ฝรั่งกลุ�ม sans serif (ไม�มีขา) ที่มีน้ำหนักแบบ

สม่ำเสมอนั้นมีพัฒนาการมายาวนานจนแทบจะหมดมุขเลย

ก็ว�าได�. ตัวอย�างที่ลงตัวข้ันเทพไปแล�ว ได�แก� พวกกลมเกล้ียง

อย�าง Futura, พวกทรงส่ีเหลี่ยมมุมมนแบบ Eurostile, หรือ

พวกเรียบง�ายดูกลางๆ อย�าง Helvetica เป�นต�น. การจะ

ออกแบบอะไรให�มีบุคลิกฉีกไปจากนี้โดยที่คนยังอ�านได�สบาย

ไม�ขัดเคืองตาจึงเป�นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ทว�ายังคงท�าทาย

นักออกแบบตัวพิมพ�มืออาชีพเสมอ.

 นอกจาก FF Meta (ฟอนท�ต�นแบบของ DB Moment) 

ที่สามารถซ�อนความประณีตพิถีพิถันด�วยปลายเส�นแนวตั้งที่

ตัดเฉียงและบิดเบนเล็กน�อยแล�ว ยังมีฟอนท�อีกกลุ�มหนึ่งที่

หันมาตัดแต�งน้ำหนักเส�นแบบสม่ำเสมอที่เคยพบในฟอนท�

มาตรฐานทั่วไป ให�น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย�างมีพลวัตร. 

Apex New ถือเป�นตัวอย�างที่ดีของความสำเร็จนี้.

To add a measure of visual interest to the even-weight 
sans serif type, some designers would choose to bevel 
the ends of verticals. This device has been employed to a 
great success in the Apex New face.

From Apex New Medium a Thai counterpart font, DB Yord, 
is derived. In DB Yord, the bottom horizontals have more 
curvatures in order to make certain letters — such as ม 
and น — more readable. The beveling of the tail ends in 
letters ช and ซ, — done to good results in the medium 
weight — is impractical on the thinner strokes of the 
regular and light weights. For these weights, the tail 
segments are rendered as even-weight verticals instead.

The word “Yord” means an apex, or “fabulous” or “cool” 
in slang usage.

ดีบี ยอด
เรียบ แต�แรง

DB Yord เป�นฟอนท�ดีสเพลย�ไทยซ่ึงได�รับอิทธิพลมาจาก
ฟอนท�อักษรลาติน sans serif แบบที่มีน้ำหนักเส�นกึ่งสม่ำเสมอ.

 ถ�าลองพิจารณาตัวพิมพ�เล็กของ Apex New 

เราจะพบเห็นการบีบเส�นล�างของตัว u จากเส�นโค�งเป�น

เหยียดแหลมตรงโดยมีมุมยกจากเส�นฐานเพียงเล็กน�อยดูคล�าย

ป�กนก (พบได�ในตัว m, n และ h เช�นกัน). เราจะสังเกตเห็น

การบากเส�นตรงเล็กๆ น�อยๆกระจายอยู�ทั้งในแนวต้ังและแนว

ระดับ, แนวตั้งได�แก�ที่หัวเส�นหน�าของ n, p และที่ปลายล�าง

เส�นหลังของ d, u, ส�วนแนวระดับได�แก�รอยบากที่ด�านหลัง

ขีดตัว f, t ที่ดูคล�ายภาพตัดขวาง (cross section) ของป�ก

เครื่องบิน. เมื่อรวมรายละเอยีดเล็กๆ น�อยๆ ทั้งหมด

เข�าด�วยกันแล�ว มีผลทำให�แบบตัวพิมพ�ที่ดูเรียบๆ ชุดนี้

สามารถเผยบุคลิกแห�งความทะเยอทะยานออกมาได�อย�างมี

ระดับทีเดียว. การจะออกแบบฟอนท�ไทยให�เทียบเคียง Apex 

New จึงเป�นเรื่องค�อนข�างยาก จะกระทำโดยผลีผลามไม�ได�.

 กับดักที่ซ�อนอยู�หลังความงามคือความกำกวม. ตัว u 

ของ Apex New นั้นมีเส�นที่ฐานค�อนข�างแบนกว�าฟอนท�ปรกติ

ทั่วไปอย�าง Helvetica แม�เส�นหลังจะบากด�านในออกก็จริง 

พ้ืนที่ว�างใต�รอยหยักยังคงมีน�อยมากเกินกว�าที่จะเอามาทำเป�น

ตัว น ดื้อๆ เพราะยิ่งถูกใช�ในขนาดเล็กลงเท�าไร ตัว น, บ 

รวมทั้ง ม (ที่ได�จากการกลับด�านตัว น) จะดูกำกวมแยกออก

จากกันยากขึ้นทุกที. ส�วนการบากเส�นให�เป�นลิ่มแหลมซึ่งเป�น

เสน�ห�เฉพาะตัวของ Apex New นั้น ก็ต�องพิจารณาใช�กับ

อักษรไทยอย�างมีสติไม�พร่ำเพรื่อจนจำบุคลิกเดิมของ Apex 

New ไม�ได� อีกทั้งยังต�องคำนึงถึงการสามารถจินตนาการ

กลับไปสู�วิธีเขียนอักษรไทยมาตรฐานได�ด�วย.

 ถึง Apex New ทั้งชุดจะมีหลายน้ำหนักก็ตาม แต�ตัว

ที่บ�งบอกบุคลิกได�ชัดเจนที่สุดคือน้ำหนัก Medium ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงน้ำหนักเส�น (ด�วยการบีบหรือบาก) สามารถ

สังเกตได�ง�ายสุด ผมจึงเลือกที่จะทำตัวอักษรไทยจาก 

Apex New Medium เป�นน้ำหนักแรก. คำว�า Apex New 

แปลว�ายอดแหลมสูง (เช�น ยอดอนุสาวรีย�ชัยฯ) ผมเลยให�ชื่อ

ฟอนท�ไทยน้ำหนักแรกตัวน้ีว�า DB Yord Medium. ส่ิงสำคัญ

ส่ิงแรกที่ต�องทำก็คือการนำตัว u ของ Apex New Medium 

มาปรับเส�นล�างยกให�สูงขึ้นเพื่อทำเป�นตัว น (มีผลทำให�อักษร

ลาติน u ใน DB Yord Medium ต�องปรับตามไปด�วยเล็กน�อย

เพ่ือให�เข�ากับชุดอักษรไทย). เมื่อพลิก น กลับด�านตามแนว

ระดับก็จะได�ทั้ง ม และ น ที่ไม�สับสนกับ บ ดังที่กล�าวมาแล�ว. 

การบากเส�นตรงให�ส�วนเฉียงดูคล�ายเส�นหักโค�งนั้น ถือเป�น

ลูกเล�นสำคัญที่กระจายอยู�ในหลายตัวอักษร ดังนี้

 หัวของตัว ค, จ ที่เป�นเส�นขีดกลางแนวนอนถูกบากส�วน

บนทิ้งไป. มันสามารถแทนทิศทางของเส�นเสมือนว�าเริ่มเขียน

จากหัวแล�วโค�งลงมาบรรจบกับเส�นตั้ง.

 หางของตัวประเภทหางเฉียงโค�ง ไม�ว�าจะเป�น ส, ฮ ฯลฯ 

หางรูปเส�นขีดส้ันๆ ในแนวด่ิงถูกบากให�สอบเข�าหาเส�นหลังนั้น 

เป�นการลดรูปวิธีเขียนหางแบบมาตรฐาน คือจากเส�นบนโค�ง

ออกหลังขึ้นไป.

 ตัว ห ส�วนขมวดม�วนของมันสามารถนำลกูเล�นของหาง 

ส มาใช�ได�เช�นกัน เพราะรอยบากสามารถแทนเส�นที่เขียน

เฉียงขึ้นไปหักโค�ง เพ่ือขมวดม�วนลงมาเส�นหลังได�.

 เส�นกลางของ ล แทนที่จะพุ�งชนเส�นหลังให�ได�ฉาก 

(แบบตัว a ของ Apex New) กลับบากส�วนปลายลงให�ดู

เสมือนโค�งลงฐานแบบวิธีเขียน ล มาตรฐาน. เครื่องหมาย ฯ 

ซึ่งใช�ร�วมกับ ล ในรูป ฯลฯ ใช�วิธีการบากด�วยเหตุผลเดียวกับ 

ล ทำให�เข�ากันได�ดี.

 ส�วนหยักของ ฎ, ฏ ใช�วิธีบากเส�นแนวนอนให�เทลาดไป

ทางหลัง แทนเส�นหยักแบบเดิมๆ ได�.

 หางตัว ษ ลอกการบากแบบขีดตัว f, t ของ Apex New 

มาใช�โดยตรง เพราะดูเข�าตามีระดับกว�าไปตดัด�านหางแบบ

พวกไม�หันอากาศ หรือวรรณยุกต�โท, ตรี.

 ปากตัว ก และสมาชิกตัวคล�ายที่มีอยู�มาก ต�องใช�วิธี

บากทั้งปลายบนเส�นหน�า (บากแนวเฉียง) และปลายหน�าเส�น

โค�งบน (บากล�างเป�นแนวนอน) เพ่ือเป�ดปากให�เห็นชัด.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ททธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ททธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ททธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ททธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ททธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ  ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
DB Yord (Light, Regular, Medium, Bold, Black)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Apex New Medium/Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DB Yord Medium/Italic

 อักษรบางตัวใช�วิธีเปล่ียนน้ำหนักเส�นให�สอบแหลม

กว�าปรกติเล็กน�อย (แบบเส�นล�างตัว u ของ Apex New) 

เช�นรอยหยักของ ต (และ ผ ที่ได�จากการพลิก ต ตามแนว

ตั้งข้ึนมา), พ ใช�วิธีลดน้ำหนักเส�นหยักตรงจดบรรจบเพื่อคุม

สไตล�และลดจดจ้ำเข�มของอักษรไปในตัว. รอยหยักของ ย 

ก็เช�นกัน นอกจากจดบรรจบเส�นจะบางกว�าปรกติแล�ว 

สังเกตให�ดีจะเห็นส�วนหยักเข�าเป�นโค�งเข�าหาเส�นแนวนอน 

แต�หยักออกจะเป�นเส�นเฉียงก�อนเข�าโค�งหาเส�นล�าง 

(เป�นลักษณะพิเศษของ ย ในฟอนท�ตระกูล DB เช�น 

DB Adman, DB Komol).

 อักษรหลายตัว เช�น ข, ด, ร, ว ไม�มีการบากการ

บีบเส�นคลายเครียดใดๆ เลย แต�ยังดูกลมกลืนกันได�ด�วยอาศัย 

‘ลักษณะรอง’ ที่แอบแฝงอยู�ใน Apex New มาใช� กล�าวคือ

ตัวที่โครงอยู�ในรูปกลมรี ไม�ว�าจะ o, c, e จะไม�กลมรี

เสียทีเดียว พิจารณาให�ดีจะแบนเล็กน�อยในแนวนอน 

(เส�นบน-ล�าง) และปลายเส�นโค�งในแนวนอนจะถูกตัดในแนว

ดิ่งเสมอ. ตัวเลขไทยท้ัง ๐, ๑, ๒, ๔, ๘ ก็ออกแบบโดย

อิงลักษณะรองของ Apex New นี้.

 ผมเคยตั้งคำถามว�า “ทำไมฟอนท�ไทยเสมือนโรมัน

ทั้งหลายถึงต�องเอาตัวพิมพ�เล็ก n ของฝรั่งมาใช�เป�น ท 

ของไทยให�อ�านยากไปเปล�าๆ?” เลยลองทำฟอนท� DB Gill 

Siam ด�วย ท แบบ N ในกระจกแทน. มีคนเอาฟอนท�นี้

ไปใช�พิมพ�แผนที่ขนาดเล็กมากในโฆษณาอสังหาริมทรัพย� 

ปรากฏว�ามันอ�านสบายมากเลย. ประสบการณ�นี้ทำให�ผม

ตัดสินใจเอา ฑ ที่ออกแบบเสร็จแล�วมาดัดแปลง โดยรื้อ

หัวหยัก (ที่ได�มาจากตัว r ของ Apex New) ออก แล�วเติม

เส�นตรงดื้อๆ ใช�เป�น ท ตัวหลัก. ส�วนใครที่อยากได� ท เท�ห� 

แต�อ�านยากแบบเดิมก็มีตัวเผื่อเลือกให�เปลี่ยนไปใช�ได�

โดยคลิกเลือกจาก  ‘Type    Glyph’.

 การขยายสมาชิกจาก DB Yord Medium ออกไปนั้น 

มีป�ญหาที่ต�องแก�ไขเมื่อลดน้ำหนักลงไปเป�น Regular และ 

Light. อักษรบางตัวเช�น ช, ห เมื่อเส�นบางลงพบว�าไม�สามารถ

ใช�แค�รอยบากแทนการหยักหรือหักโค�งแบบใน Medium, 

Bold และ Black ได� (รอยหยักของ ช ดูไม�เป�น ช และตัว 

ห ก็ดูพิลึกเกิน) จึงแก�ไขด�วยการเปลี่ยนเป�นเส�นหักชัดๆ 

แทนรอยบากเฉียงเดิม.

 ชุดอักษรลาตินของ DB Yord นั้นมีขนาดและสัดส�วน

แตกต�างไปจาก Apex New เล็กน�อย. นอกจากนั้นรูปอักษร

บางตัวยังถูกตีความใหม�ให�ต�างออกไปตามชุดอักษรไทย 

นั่นคือ ‘เรียบ แต�แรง’ ตัวอย�างเช�นอักษร g แทนที่จะเป�น g 

(มีหูแบบฟอนท� serif ทั่วๆ ไป) ซึ่งดูค�อนข�างอนุรักษ�นิยม ผม

กลับเลือกที่จะให�มันดูเรียบง�ายเป�น g คล�ายของ Helvetica. 

หรือในชุดตัวเอน (italic) แทนที่จะเป�น y โค�งหวานแบบ 

Apex New ผมกลับชอบ y ที่ประกอบขึ้นด�วยเส�นเฉียง 
2 เส�นเรียบๆ อย�าง Helvetica ซึ่งดูเด็ดขาดชัดเจนกว�า. 

ถ�าพิมพ�คำว�า Dynamic เปรียบเทียบกันดูระหว�าง 2 ฟอนท� 

จะพบว�า DB Yord แรงกว�า Apex New เพราะตัว y ของ

ลูกยอด ดูเข�มแข็งกว�า แม�เอ นั่นเอง.

 DB Yord ทั้ง 5 น้ำหนัก เกิดมาเพื่อใช�เป�น Headline 

แต�ใครจะเอาไปใช�เป�น body ส้ันๆ ขนาดพอยท�เล็กๆ ในงาน

โฆษณา หรือตัวโปรยในแมกกาซีนก็ยังไหว เพราะชุด

สระบนและวรรณยุกต�มีระยะห�างกับพยัญชนะพอสมควร 

(ตามมาตรฐานฟอนท� DB) เมื่อถูกใช�ในขนาดเล็ก (หรือบน 

Billboard ที่ต�องดูจากระยะไกล) จะไม�ติดกันเป�นจ้ำอ�านยาก

แบบฟอนท�ทั่วๆ ไป. จะว�าไปแล�ว DB Yord ก็เหมือน

อากาศยานที่ออกแบบข้ึนด�วยหลักอากาศพลศาสตร�ล�วนๆ 

เพ่ือให�มันแหวกอากาศไปได�ดี ทะยานไปได�สูง รูปลักษณ�

จึงดูเรียบๆ ไม�ได�ปรงแต�งให�หวือหวาอะไรมาก.

 ส�วนเครื่องจะแรงแค�ไหน ไต�ระดับไปได�สูงถึงยอด

สมชื่อหรือเปล�า ต�องถอยออกไปลองดู !

DB Yord           DB Adman            DB Komol

DB Yord 
ก็เหมือนอากาศยาน
ที่ออกแบบข้ึนด�วยหลัก
อากาศพลศาสตร�ล�วนๆ
เพ่ือให�มันแหวกอากาศไปได�ดี 
ทะยานไปได�สูง 
รูปลักษณ�จึงดูเรียบๆ 
ไม�ได�ปรุงแต�งให�หวือหวา
อะไรมาก


