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ดีบี ยอด
เรียบ แตแรง
DB Yord เปนฟอนทดีสเพลย ไทยซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
ฟอนทอักษรลาติน sans serif แบบที่มีน้ำหนักเสนกึ่งสม่ำเสมอ.
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.

ฟอนทฝรั่งกลุม sans serif (ไมมีขา) ที่มีน้ำหนักแบบ
สม่ำเสมอนั้นมีพัฒนาการมายาวนานจนแทบจะหมดมุขเลย
ก็วาได. ตัวอยางที่ลงตัวขั้นเทพไปแลว ไดแก พวกกลมเกลี้ยง
อยาง Futura, พวกทรงสี่เหลี่ยมมุมมนแบบ Eurostile, หรือ
พวกเรียบงายดูกลางๆ อยาง Helvetica เปนตน. การจะ
ออกแบบอะไรใหมีบุคลิกฉีกไปจากนี้โดยที่คนยังอานไดสบาย
ไมขัดเคืองตาจึงเปนเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ทวายังคงทาทาย
นักออกแบบตัวพิมพมืออาชีพเสมอ.
นอกจาก FF Meta (ฟอนทตนแบบของ DB Moment)
ที่สามารถซอนความประณีตพิถีพิถันดวยปลายเสนแนวตั้งที่
ตัดเฉียงและบิดเบนเล็กนอยแลว ยังมีฟอนทอีกกลุมหนึ่งที่
หันมาตัดแตงน้ำหนักเสนแบบสม่ำเสมอที่เคยพบในฟอนท
มาตรฐานทั่วไป ใหน้ำหนักเปลี่ยนแปลงอยางมีพลวัตร.
Apex New ถือเปนตัวอยางที่ดีของความสำเร็จนี้.

u ของ Apex New Medium

น ของ DB Yord Medium

ถาลองพิจารณาตัวพิมพเล็กของ Apex New
เราจะพบเห็นการบีบเสนลางของตัว u จากเสนโคงเปน
เหยียดแหลมตรงโดยมีมุมยกจากเสนฐานเพียงเล็กนอยดูคลาย
ปกนก (พบไดในตัว m, n และ h เชนกัน). เราจะสังเกตเห็น
การบากเสนตรงเล็กๆ นอยๆกระจายอยูทั้งในแนวตั้งและแนว
ระดับ, แนวตั้งไดแกที่หัวเสนหนาของ n, p และที่ปลายลาง
เสนหลังของ d, u, สวนแนวระดับไดแกรอยบากที่ดานหลัง
ขีดตัว f, t ที่ดูคลายภาพตัดขวาง (cross section) ของปก
เครื่องบิน. เมื่อรวมรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ทั้งหมด
เขาดวยกันแลว มีผลทำใหแบบตัวพิมพที่ดูเรียบๆ ชุดนี้
สามารถเผยบุคลิกแหงความทะเยอทะยานออกมาไดอยางมี
ระดับทีเดียว. การจะออกแบบฟอนทไทยใหเทียบเคียง Apex
New จึงเปนเรื่องคอนขางยาก จะกระทำโดยผลีผลามไมได.
กับดักที่ซอนอยูหลังความงามคือความกำกวม. ตัว u
ของ Apex New นั้นมีเสนที่ฐานคอนขางแบนกวาฟอนทปรกติ
ทั่วไปอยาง Helvetica แมเสนหลังจะบากดานในออกก็จริง
พื้นที่วางใตรอยหยักยังคงมีนอยมากเกินกวาที่จะเอามาทำเปน
ตัว น ดื้อๆ เพราะยิ่งถูกใชในขนาดเล็กลงเทาไร ตัว น, บ
รวมทั้ง ม (ที่ไดจากการกลับดานตัว น) จะดูกำกวมแยกออก
จากกันยากขึ้นทุกที. สวนการบากเสนใหเปนลิ่มแหลมซึ่งเปน
เสนหเฉพาะตัวของ Apex New นั้น ก็ตองพิจารณาใชกับ
อักษรไทยอยางมีสติไมพร่ำเพรื่อจนจำบุคลิกเดิมของ Apex
New ไมได อีกทั้งยังตองคำนึงถึงการสามารถจินตนาการ
กลับไปสูวิธีเขียนอักษรไทยมาตรฐานไดดวย.

ถึง Apex New ทั้งชุดจะมีหลายน้ำหนักก็ตาม แตตัว
ที่บงบอกบุคลิกไดชัดเจนที่สุดคือน้ำหนัก Medium ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักเสน (ดวยการบีบหรือบาก) สามารถ
สังเกตไดงายสุด ผมจึงเลือกที่จะทำตัวอักษรไทยจาก
Apex New Medium เปนน้ำหนักแรก. คำวา Apex New
แปลวายอดแหลมสูง (เชน ยอดอนุสาวรียชัยฯ) ผมเลยใหชื่อ
ฟอนทไทยน้ำหนักแรกตัวนี้วา DB Yord Medium. สิ่งสำคัญ
สิ่งแรกที่ตองทำก็คือการนำตัว u ของ Apex New Medium
มาปรับเสนลางยกใหสูงขึ้นเพื่อทำเปนตัว น (มีผลทำใหอักษร
ลาติน u ใน DB Yord Medium ตองปรับตามไปดวยเล็กนอย
เพื่อใหเขากับชุดอักษรไทย). เมื่อพลิก น กลับดานตามแนว
ระดับก็จะไดทั้ง ม และ น ที่ไมสับสนกับ บ ดังที่กลาวมาแลว.
การบากเสนตรงใหสวนเฉียงดูคลายเสนหักโคงนั้น ถือเปน
ลูกเลนสำคัญที่กระจายอยูในหลายตัวอักษร ดังนี้
หัวของตัว ค, จ ที่เปนเสนขีดกลางแนวนอนถูกบากสวน
บนทิ้งไป. มันสามารถแทนทิศทางของเสนเสมือนวาเริ่มเขียน
จากหัวแลวโคงลงมาบรรจบกับเสนตั้ง.
หางของตัวประเภทหางเฉียงโคง ไมวาจะเปน ส, ฮ ฯลฯ
หางรูปเสนขีดสั้นๆ ในแนวดิ่งถูกบากใหสอบเขาหาเสนหลังนั้น
เปนการลดรูปวิธีเขียนหางแบบมาตรฐาน คือจากเสนบนโคง
ออกหลังขึ้นไป.
ตัว ห สวนขมวดมวนของมันสามารถนำลูกเลนของหาง
ส มาใชไดเชนกัน เพราะรอยบากสามารถแทนเสนที่เขียน
เฉียงขึ้นไปหักโคง เพื่อขมวดมวนลงมาเสนหลังได.
เสนกลางของ ล แทนที่จะพุงชนเสนหลังใหไดฉาก
(แบบตัว a ของ Apex New) กลับบากสวนปลายลงใหดู
เสมือนโคงลงฐานแบบวิธีเขียน ล มาตรฐาน. เครื่องหมาย ฯ
ซึ่งใชรวมกับ ล ในรูป ฯลฯ ใชวิธีการบากดวยเหตุผลเดียวกับ
ล ทำใหเขากันไดดี.
สวนหยักของ ฎ, ฏ ใชวิธีบากเสนแนวนอนใหเทลาดไป
ทางหลัง แทนเสนหยักแบบเดิมๆ ได.
หางตัว ษ ลอกการบากแบบขีดตัว f, t ของ Apex New
มาใชโดยตรง เพราะดูเขาตามีระดับกวาไปตัดดานหางแบบ
พวกไมหันอากาศ หรือวรรณยุกตโท, ตรี.
ปากตัว ก และสมาชิกตัวคลายที่มีอยูมาก ตองใชวิธี
บากทั้งปลายบนเสนหนา (บากแนวเฉียง) และปลายหนาเสน
โคงบน (บากลางเปนแนวนอน) เพื่อเปดปากใหเห็นชัด.
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DB Yord (Light, Regular, Medium, Bold, Black)

DB Yord

DB Adman

DB Komol

อักษรบางตัวใชวิธีเปลี่ยนน้ำหนักเสนใหสอบแหลม
กวาปรกติเล็กนอย (แบบเสนลางตัว u ของ Apex New)
เชนรอยหยักของ ต (และ ผ ที่ไดจากการพลิก ต ตามแนว
ตั้งขึ้นมา), พ ใชวิธีลดน้ำหนักเสนหยักตรงจดบรรจบเพื่อคุม
สไตลและลดจดจ้ำเขมของอักษรไปในตัว. รอยหยักของ ย
ก็เชนกัน นอกจากจดบรรจบเสนจะบางกวาปรกติแลว
สังเกตใหดีจะเห็นสวนหยักเขาเปนโคงเขาหาเสนแนวนอน
แตหยักออกจะเปนเสนเฉียงกอนเขาโคงหาเสนลาง
(เปนลักษณะพิเศษของ ย ในฟอนทตระกูล DB เชน
DB Adman, DB Komol).
อักษรหลายตัว เชน ข, ด, ร, ว ไมมีการบากการ
บีบเสนคลายเครียดใดๆ เลย แตยังดูกลมกลืนกันไดดวยอาศัย
‘ลักษณะรอง’ ที่แอบแฝงอยูใน Apex New มาใช กลาวคือ
ตัวที่โครงอยูในรูปกลมรี ไมวาจะ o, c, e จะไมกลมรี
เสียทีเดียว พิจารณาใหดีจะแบนเล็กนอยในแนวนอน
(เสนบน-ลาง) และปลายเสนโคงในแนวนอนจะถูกตัดในแนว
ดิ่งเสมอ. ตัวเลขไทยทั้ง ๐, ๑, ๒, ๔, ๘ ก็ออกแบบโดย
อิงลักษณะรองของ Apex New นี้.

ผมเคยตั้งคำถามวา “ทำไมฟอนทไทยเสมือนโรมัน
ทั้งหลายถึงตองเอาตัวพิมพเล็ก n ของฝรั่งมาใชเปน ท
ของไทยใหอานยากไปเปลาๆ?” เลยลองทำฟอนท DB Gill
Siam ดวย ท แบบ N ในกระจกแทน. มีคนเอาฟอนทนี้
ไปใชพิมพแผนที่ขนาดเล็กมากในโฆษณาอสังหาริมทรัพย
ปรากฏวามันอานสบายมากเลย. ประสบการณนี้ทำใหผม
ตัดสินใจเอา ฑ ที่ออกแบบเสร็จแลวมาดัดแปลง โดยรื้อ
หัวหยัก (ที่ไดมาจากตัว r ของ Apex New) ออก แลวเติม
เสนตรงดื้อๆ ใชเปน ท ตัวหลัก. สวนใครที่อยากได ท เทห
แตอานยากแบบเดิมก็มีตัวเผื่อเลือกใหเปลี่ยนไปใชได
โดยคลิกเลือกจาก ‘Type Glyph’.
การขยายสมาชิกจาก DB Yord Medium ออกไปนั้น
มีปญหาที่ตองแกไขเมื่อลดน้ำหนักลงไปเปน Regular และ
Light. อักษรบางตัวเชน ช, ห เมื่อเสนบางลงพบวาไมสามารถ
ใชแครอยบากแทนการหยักหรือหักโคงแบบใน Medium,
Bold และ Black ได (รอยหยักของ ช ดูไมเปน ช และตัว
ห ก็ดูพิลึกเกิน) จึงแกไขดวยการเปลี่ยนเปนเสนหักชัดๆ
แทนรอยบากเฉียงเดิม.
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DB Yord
ก็เหมือนอากาศยาน
ที่ออกแบบขึ้นดวยหลัก
อากาศพลศาสตรลวนๆ
เพื่อใหมันแหวกอากาศไปไดดี
ทะยานไปไดสูง
รูปลักษณจึงดูเรียบๆ
ไมไดปรุงแตงใหหวือหวา
อะไรมาก
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Apex New Medium/Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DB Yord Medium/Italic

ชุดอักษรลาตินของ DB Yord นั้นมีขนาดและสัดสวน
แตกตางไปจาก Apex New เล็กนอย. นอกจากนั้นรูปอักษร
บางตัวยังถูกตีความใหมใหตางออกไปตามชุดอักษรไทย
นั่นคือ ‘เรียบ แตแรง’ ตัวอยางเชนอักษร g แทนที่จะเปน g
(มีหูแบบฟอนท serif ทั่วๆ ไป) ซึ่งดูคอนขางอนุรักษนิยม ผม
กลับเลือกที่จะใหมันดูเรียบงายเปน g คลายของ Helvetica.
หรือในชุดตัวเอน (italic) แทนที่จะเปน y โคงหวานแบบ
Apex New ผมกลับชอบ y ที่ประกอบขึ้นดวยเสนเฉียง
2 เสนเรียบๆ อยาง Helvetica ซึ่งดูเด็ดขาดชัดเจนกวา.
ถาพิมพคำวา Dynamic เปรียบเทียบกันดูระหวาง 2 ฟอนท
จะพบวา DB Yord แรงกวา Apex New เพราะตัว y ของ
ลูกยอด ดูเขมแข็งกวา แมเอ นั่นเอง.
DB Yord ทั้ง 5 น้ำหนัก เกิดมาเพื่อใชเปน Headline
แตใครจะเอาไปใชเปน body สั้นๆ ขนาดพอยทเล็กๆ ในงาน
โฆษณา หรือตัวโปรยในแมกกาซีนก็ยังไหว เพราะชุด
สระบนและวรรณยุกตมีระยะหางกับพยัญชนะพอสมควร
(ตามมาตรฐานฟอนท DB) เมื่อถูกใชในขนาดเล็ก (หรือบน
Billboard ที่ตองดูจากระยะไกล) จะไมติดกันเปนจ้ำอานยาก
แบบฟอนททั่วๆ ไป. จะวาไปแลว DB Yord ก็เหมือน
อากาศยานที่ออกแบบขึ้นดวยหลักอากาศพลศาสตรลวนๆ
เพื่อใหมันแหวกอากาศไปไดดี ทะยานไปไดสูง รูปลักษณ
จึงดูเรียบๆ ไมไดปรงแตงใหหวือหวาอะไรมาก.

สวนเครื่องจะแรงแคไหน ไตระดับไปไดสูงถึงยอด
สมชื่อหรือเปลา ตองถอยออกไปลองดู !

