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ดีบี แซ

หัวฝรั่ง, หางจีน, gene ไทย
DB Zair เปนงานอนุรักษแบบตัวพิมพตะกั่วพาดหัวหนังสือพิมพ
และโฆษณาในเมืองสยาม ที่ชื่อ ‘โปงแซ’ ผลงานออกแบบและแกะแบบโดย
นายแซ ชางแกะแบบตัวพิมพเชื้อสายจีนที่มีฝมือสูงในยุคนั้น.
โปงแซ ถายจากหนังสือแบบตัวพิมพของ ศรีอักษร
ขนาดเทาจริง
The original Zair typeface was the work
of Mr Zair, an early type designer and
foundry caster who introduced the
face around the year 1921. Being the
first and regarded in those days as the
most appealing Thai display face, it was
available in one fixed size of 48 points
and was employed chiefly for headlining
news stories during the golden years of
Thai print journalism. Its wider forms and
accentuated contrast between thick and
thin strokes marked a distinct departure
from traditional Thai font designs. The
terminals of the face resembled those
of letters ‘a’ and ‘c’ of Bodoni, while the
end strokes emulate the style of Chinese
calligraphy (Mr Zair was of Chinese
descent). The result was a perfect blend
between the Didone style of the West and
Chinese and Thai lettering designs.
While the old Zair movable type was
cast only in Bold – no Regular and Italic
were available -- the new DB Zair, as an
Opentype make-over of the original face,
offers a wider range of styles in Regular,
Bold, Italic and Bold Italic.

ในสมัยที่ ไทยยังใชตัวเรียงพิมพตะกั่วในงานสิ่งพิมพ
นั้น แบบ ตัว เรียง พิมพ มัก นิยม ตั้ง ชื่อ เรียก ตาม ลักษณะ
ของมัน เชน ตัวบาง, ตัวกลาง (หมายถึงน้ำหนักเสน), ตัว
ปอม (หมายถึงความกวาง), ตัวจิ๋ว, ตัวโปง (หมายถึงขนาด)
เปนตน. ตามประวัติตัวโปงของไทยถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อ
รองรับยุคทองของหนังสือพิมพไทยระหวางสมัยรัชกาลที่ 6
– รัชกาลที่ 7. ตัวโปงที่จัดวาโปงสมชื่อคือ ‘โปงแซ’ เพราะ
มีขนาดโตถึง 48 ปอยท มีปรากฎใชงานเปนหลักฐานตัง้ แต
ป 2469 เปนตนมา. จัดไดวา ‘โปงแซ’ เปนตัวพาดหัวตัว
แรกในวงการพิมพไทย (ตัวโปงกอนหนานั้นเปนเพียง ‘ตัว
เนือ้ ทีโต
่ ขึน้ มาหนอย’ เทานัน้ ), ตอจากโปงแซก็มี ‘โปงใหม’
ออกมาในป พ.ศ.2472 และ ‘โปงไม’ ในป พ.ศ.2480 ตาม
ออกมา. ชื่อ ‘โปงใหม’ คงตั้งขึ้นเพื่อตองการบอกวาเปน
แบบใหมกวาโปงแซ. สวนชื่อ ‘โปงไม’ ไดชื่อเชนนี้คงเปน
เพราะแรกเริ่มเปนตัวเรียงขนาดโตที่ทำดวยไม (wooden
type) ครั้นตอมามีคนเอาไปทำเปนตัวเรียงตะกั่วก็ยังคง
เรียกติดปากวาโปงไมเหมือนเดิม.
ทัง้ โปงแซ, โปงใหม, และโปงไม คอยๆ เสือ่ มความนิยม
ลงราวปลายยุคตัวเรียงตะกัว่ เพราะถูกแทนทีด่ วยอักษรชาง
เขียนประดิษฐเอาไปทำบลอคซึง่ ดูตืน่ เตนไมจำเจเหมือนตัว
โปงเดิมๆ. โดยเฉพาะการเกิดของตัวอักษรลอกมากมาย
นับแตป พ.ศ.2516 เปนตนมา โดยยอดนักประดิษฐแบบ
ตัวอักษร ในยุคนั้น ถือเปนการเพิ่มทางเลือกใหมๆ ในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ ทำใหตัวโปงดูลาสมัยไปเลยทีเดียว.

เมือ่ เทคโนโลยีตัวพิมพเปลีย่ นจากตัวเรียงตะกัว่ มาเปน
ตัวโฟโต (ที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆ วาตัวเรียงคอมพิว ตาม
ชื่อบริษัท Compute Graphic ที่ทำธุรกิจใหบริการดาน
นี้) ตัวโปงใหมซึ่งดูเรียบงายกวาโปงแซและโปงไมก็ ไดรับ
การอนุรกั ษไวโดยอาจารยมานพ ศรีสมพร ดวยชือ่ ‘โกเมน’
ในป พ.ศ.2519 กระทั่งป พ.ศ.2532 ในชวงตนของฟอนต
PostScript ‘โกเมน’ จึงกลายเปน EAC Komain โดย
อาจารยมานพ อีกเชนกัน และเพิ่มตัวหนาเขาไป.
ในเวลาตอมา โปงไม ไดรับการอนุรักษเปน PostScript ชื่อ SMB PongMai ใชกับงานโฆษณาของ SC
Matchbox ที่ตองการแสดงความจริงจังและความจัง.
อยางไรก็ตาม แบบตัวอักษรโรมันทั้งใน EAC Komain
และ SMB PongMai ก็ยังดูไมกลมกลืนกับแบบตัวอักษร
ไทยเทาที่ควร เมื่อมีการใชคละในบรรทัดเดียวกัน.
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โปงแซ ใชพาดหัวงานโฆษณาใน ศรีกรุง
ฉบับวันจันทรที่ 14 กรกฎาคม 2473

เวลาลวงเลยมาจนถึงป พ.ศ.2551 ซึ่งนับเปนยุคเฟอง
ฟูของฟอนต ไทยแบบ Opentype โปงแซจึงไดรับการ
อนุรักษไวดวยชื่อ DB Zair (อยูในฟอนตดีบี ชุดที่ 6) ดวย
ความเชือ่ ของผมวาคุณคาของโปงแซยังรอการรือ้ ฟน กลับ
มาใหนักออกแบบรุน กลางและเกาใชเลาเรือ่ งยอนคุณคาใน
่ ไมเคยรูจ กั โปง
อดีต รวมไปถึงใหนักออกแบบรุน ใหม (ทีแม
แซมากอนก็ตาม) ตองลุมหลงมีใจใหโดยไมรูตัว.
จาก การ สังเกต ของ ผม การ ที่ โปง แซ สามารถ สราง
ปรากฎการณเปนตัวพาดหัวยอดนิยมของตัวยุคตะกั่ว อาจ
ตอบงายๆ วาเปนเพราะโปงแซเปนตัวพาดหัวที่เกิดขึ้นเปน
ตัวแรก หรือเปนเพราะมันมีแบบตัวเรียงพาดหัวใหเลือก
ใช ไมมากก็ ได. แตถาลองพิจารณาใหดีจะพบวาโปงแซมี
อัตลักษณพิเศษที่แตกตางจากตัวเรียงตะกั่วที่เกิดขึ้นกอน
หนาหลายประการจึงทำใหมันดีพอทีจะ
่ รักษาระยะเวลาของ
ความนิยมไดนาน. กลาวคือโปงแซเปนแบบตัวพิมพตะกั่ว
ชุดแรกที่มีสัดสวนกวาง, มีความเปรียบตางระหวางเสนตั้ง
ที่หนาและเสนนอนที่บางอยางเห็นไดชัด, หัวอักษรคลาย
terminal ของตัว a ในฟอนต Bodoni, สวนหางอักษร
ที่ตวัดขึ้นลักษณะคลานเสนพูกันจีน (นายแซ เปนชางฝมือ
เชือ้ สายจีน). แบบตัวเรียงโปงแซจึงถือไดวาเปนนวัตกรรม
ทางศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบตัวพิมพ
โรมันยุค Didone, รูปแบบตัวเขียนพูกันจีน เขากับอักขระ
ดัง้ เดิมของไทยไดอยางลงตัว. ศจ.กำธร สถิรกุล เคยเขียน
ไวใน ‘ลายสือไทย ๗๐๐ ป’ วาโปงแซเปนตัวพิมพสวยงาม
ไดรับการยกยองกันมากในยุคกอน.
ในการอนุรกั ษโปงแซ ผมตองทำการศึกษาจากสิง่ พิมพ
เกาๆ ทั้งจากตนฉบับจริงและสำเนาที่คัดลอกยอมาลงใน
หนังสือยุคหลัง. จะเห็นไดชัดเจถึงขอดีของโปงแซในการ
ใชเปนตัวพาดหัวประการหนึ่ง คือ สระหนา ใ ไ โ คอนขาง
เตี้ยประหยัดที่. ปญหาบางประการที่พบคือ ตัว ร มีขนาด
แคบมาก ตอนเปนตัวตะกั่ว ถาเรียงคำวา ‘ศรี’ ไมมีปญหา
แตถาเรียงคำวา ‘คีร’ี สระอีตัวหลังจะชนตัวหนา. ถารนสระ
อีตัวหลังไปทางขวา และรน ร ตามออกไป ชองไฟระหวาง
ค-ร จะหลวม. นีเป
่ นปญหาของตัวเรียงตะกัว่ . ใน DB Zair
ผมเพิม่ ความกวางตัว ร เล็กนอย ขณะเดียวกันก็ใชสระอีชุด
พิเศษที่แคบลงเล็กนอยชวยดวยอีกชั้นหนึ่งเพื่อแกปญหา
ชองไฟในภาพรวม. ตัว ง, ว ซึ่งจัดเปนตัวแคบก็อาศัยชุด
สระบน อิ อี อึ อื ที่แคบกวาตัวปรกติชวยเชนกัน.
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โปงแซ ใชพาดหัวขาว
วารศัพท ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2479

ไมสูง ใชงาย ตอบโจทย
สระหนาแบบโปงแซ ออกแบบขึ้นมา
เพื่อใชเปนตัวพาดหัว

ศรี คีรี

DB Zair Bold ฟอนต Unicode
เมื่อใชกับโปรแกรมที่รองรับ Ligature
จะมีชุดสระแคบพิเศษสำหรับตัวแคบ

ถาสังเกตเสนลางของอักษร บ, อ, ฯลฯ ในโปงแซให
ดีจะพบวามุมดานในปานกวามุมดานนอก ลักษณะนี้ไดถูก
ปรับแตงใหมใน DB Zair ใหมุมโคงสัมพันธกันมากขึ้น.
สวนตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิกไดดัดแปลงจาก
ฟอนตโรมัน 2 ฟอนตที่มีลักษณะใกลเคียง Zair ผสมจน
กลมกลืนกับ Zair อยางที่เห็น. ในตอนแรกผมตั้งใจจะใช
ชื่อวา DB PongZair แตเมื่อทำตัวปรกติเพิ่มเขาไปแลว
พบวาใชเปนตัวพาดหัวรองไดสบายทั้ง 2 น้ำหนัก คำวา
‘โปง’ จึงไมจำเปนอีกตอไป คงเหลือแค ‘แซ’ คำเดียวพอ
ตามชือ่ ผูออกแบบ

เพือ่ เปนการใหเกียรติทาน. นับเวลาแลว
แซ ยุคดิจิตอลเกิดหลัง แซ ยุคตัวตะกั่วถึง 80 กวาป แตก็
ยังรวมสมัยกับเมืองไทยยุคนี้ที่พูดไทยปนฝรั่งปนจีนอยู.
เหมือนกับสไตลของ DB Zair ทียั่ งคง ‘หัวฝรัง่ หางจีน
gene ไทย’ ไว ไดครบ.

ตัวเนื้อบทความนี้ใชฟอนต DB TongSiam (ธงสยาม) ฟอนตใน DB ชุดที่ 6 ดูรายละเอียดไดจาก www.dbfonts.biz

