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     ใน สมัย ที่ ไทย ยัง ใช� ตัว เรียง พิมพ� ตะกั่ว ใน งาน ส่ิง พิมพ� 

นั้น   แบบ ตัว เรียง พิมพ� มัก นิยม ตั้ง ชื่อ เรียก ตาม ลักษณะ 

ของ มัน   เช�น   ตัว บาง ,   ตัวกลาง   ( หมาย ถึง น้ำ หนัก เส�น ) ,   ตัว 

ป�อม   ( หมาย ถึง ความ กว�าง ) ,   ตัว จิ๋ว ,   ตัว โป�ง   ( หมาย ถึง ขนาด)   

เป�นต�น .   ตาม ประวัติ ตัว โป�ง ของ ไทย ถือ กำเนิด ขึ้น มา เพ่ือ 

รองรับ ยคุ ทอง ของ หนังสือพิมพ� ไทย ระหว�าง สมัย รัชกาล ที ่  6   

–   รัชกาล ที่   7 .   ตัว โป�ง ที่ จัด ว�า โป�ง สม ชื่อ คือ   ‘ โป�ง แซ ’   เพราะ 

ม ีขนาด โต ถึง   48   ปอย ท�   ม ีปราก ฎ ใช� งาน เป�น หลัก ฐาน ตัง้ แต�

 ป�   2469   เป�นต�น มา .   จัด ได� ว�า   ‘ โป�ง แซ ’   เป�น ตัว พาด หัว ตัว 

แรก ใน วงการ พิมพ� ไทย   ( ตัว โป�ง ก�อน หน�า นั้น เป�น เพียง   ‘ ตัว 

เนือ้ที ่โต ขึน้ มา หน�อย ’   เท�านัน้ ) ,   ต�อ จาก โป�ง แซ ก็ ม ี  ‘ โป�ง ใหม� ’   

ออก มา ใน ป�   พ . ศ . 2472   และ   ‘ โป�ง ไม� ’   ใน ป�   พ . ศ . 2480   ตาม 

ออก มา .   ชื่อ   ‘ โป�ง ใหม� ’   คง ตั้ง ขึ้น เพ่ือ ต�องการ บอก ว�า เป�น 

แบบ ใหม� กว�า โป�ง แซ .   ส�วน ชื่อ   ‘ โป�ง ไม� ’   ได� ชื่อ เช�น นี้ คง เป�น 

เพราะ แรก เร่ิม เป�น ตัว เรียง ขนาด โต ที่ ทำ ด�วย ไม�   ( wooden   

type )   คร้ัน ต�อ มา มี คน เอา ไป ทำ เป�น ตัว เรียง ตะกั่ว ก็ ยัง คง 

เรียก ติดปาก ว�า โป�ง ไม� เหมือน เดิม . 

   ทัง้ โป�ง แซ ,   โป�ง ใหม� ,   และ โป�ง ไม�   ค�อย ๆ    เส่ือม ความ นยิม 

ลง ราว ปลาย ยคุ ตวั เรียง ตะกัว่   เพราะ ถูก แทนที ่ด�วยอกัษร ช�าง 

เขยีน ประดิษฐ�  เอา ไป ทำบล�อค ซ่ึง ด ูตืน่ เต�น ไม� จำเจ เหมือน ตวั 

โป�ง เดิมๆ .   โดย เฉพาะ การ เกิด ของ ตัว อักษร ลอก มากมาย 

นับ แต� ป�   พ . ศ . 2516   เป�นต�น มา   โดย ยอด นัก ประดิษฐ� แบบ 

ตัว อักษร ใน ยุค นั้น   ถือ เป�นการ เพ่ิม ทาง เลือก ใหม� ๆ    ใน งาน 

ออกแบบ ส่ิง พิมพ�   ทำให� ตัว โป�ง ดู ล�า สมัย ไป เลย ที เดียว . 

ดีบี   แซ 
 หัว ฝรั่ง ,   หาง จีน,   gene   ไทย

DB   Zair   เปน งาน อนุรักษ แบบ ตัว พิมพ ตะก่ัว พาด หัว หนังสือพิมพ

 และ โฆษณา ใน เมือง สยาม   ที่ ชื่อ   ‘ โปง แซ ’   ผล งาน ออกแบบ และ แกะ แบบ โดย 

นาย แซ   ชาง แกะ แบบ ตัว พิมพ เชื้อ สาย จีน ที่ มี ฝมือ สูง ใน ยุค นั้น . 

   เมือ่ เทคโนโลย ีตวั พิมพ� เปล่ียน จาก ตวั เรียง ตะกัว่ มา เป�น 

ตัว โฟโต�   ( ที่ คน ไทย นิยม เรียก ส้ัน ๆ    ว�า ตัว เรียง คอม พิว   ตาม 

ชื่อ บริษัท   Compute  Graphic   ที่ ทำ ธุรกิจ ให� บริการ ด�าน 

นี้ )   ตัว โป�ง ใหม� ซึ่ง ดู เรียบ ง�าย กว�า โป�ง แซ และ โป�ง ไม� ก็ได� รับ 

การ อนรัุกษ� ไว� โดย อาจารย� มานพ   ศรี สม พร   ด�วย ชือ่   ‘ โกเมน ’   

ใน ป�   พ . ศ . 2519   กระท่ัง ป�   พ . ศ . 2532   ใน ช�วง ต�น ของ ฟอนต�   

PostScript   ‘ โกเมน ’   จึง กลาย เป�น   EAC   Komain   โดย 

อาจารย� มานพ   อีก เช�น กัน   และ เพ่ิม ตัว หนา เข�าไป . 

   ใน เวลา ต�อ มา   โป�ง ไม�   ได� รับ การ อนุรักษ� เป�น   Post-

Script   ชื่อ   SMB   PongMai   ใช� กับ งาน โฆษณา ของ   SC   

Matchbox   ที่ ต�องการ แสดง ความ จริงจัง และ ความ จัง .   

อย�างไร ก็ตาม   แบบ ตัวอักษรโรมัน ทั้ง ใน   EAC   Komain   

และ   SMB   PongMai      ก็ ยงั ด ูไม� กลมกลืน กับ แบบ ตวั อักษร 

ไทย เท�า ที่ ควร  เมื่อมีการใช�คละในบรรทัดเดียวกัน. 

โป�ง แซ   ถ�าย จาก หนังสือ แบบ ตัว พิมพ� ของ   ศรีอักษร 

 ขนาด เท�า จริง 

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. 
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ      พฟภมยรลวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ          abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

   เวลา ล�วง เลย มา จนถึง ป�   พ . ศ . 2551   ซ่ึง นับ เป�น ยุค เฟ��อง 

ฟู ของ ฟอนต� ไทย แบบ   Opentype   โป�ง แซ จึง ได� รับ การ 

อนุรักษ� ไว� ด�วย ชื่อ   DB   Zair   ( อยู� ใน ฟอนต� ดีบี   ชุด ที่   6 )   ด�วย 

ความ เชือ่ ของ ผม ว�า คุณค�า ของ โป�ง แซ ยงั รอ การ ร้ือฟ��น กลับ 

มา ให� นกั ออกแบบ รุ�น กลาง และ เก�า ใช� เล�า เร่ือง ย�อน คุณค�า ใน 

อดีต   รวม ไป ถึง ให� นกั ออกแบบ รุ�น ใหม�   ( ที ่แม� ไม� เคย รู�จกั โป�ง 

แซ มา ก�อน ก็ตาม )   ต�อง ลุ�ม หลง มี ใจ ให� โดย ไม�รู� ตัว . 

   จาก การ สังเกต ของ ผม   การ ที่ โป�ง แซ สามารถ สร�าง 

ปราก ฎ การณ� เป�น ตัว พาด หัว ยอด นิยม ของ ตัว ยุค ตะกั่ว   อาจ 

ตอบ ง�ายๆ   ว�า เป�น เพราะ โป�ง แซ เป�น ตัว พาด หัว ที่ เกิด ขึ้น เป�น 

ตัว แรก   หรือ เป�น เพราะ มัน มี แบบ ตัว เรียง พาด หัว ให� เลือก 

ใช� ไม� มาก ก็ได� .   แต� ถ�า ลอง พิจารณา ให� ดี จะ พบ ว�า โป�ง แซ มี 

อัต ลักษณ� พิเศษ ที่ แตก ต�าง จาก ตัว เรียง ตะกั่ว ที่ เกิด ขึ้น ก�อน 

หน�า หลาย ประการ จงึ ทำให� มนัด ีพอท่ี จะ รักษา ระยะ เวลา ของ 

ความ นิยม ได� นาน .  กล�าว คือ โป�ง แซ เป�น แบบ ตัว พิมพ� ตะกั่ว 

ชุด แรก ที่ มี สัดส�วน กว�าง ,   มี ความ เปรียบ ต�าง ระหว�าง เส�น ตั้ง 

ที่ หนา และ เส�น นอน ที่ บาง อย�าง เห็น ได� ชัด ,   หัว อักษร คล�าย   

terminal   ของ ตัว   a   ใน ฟอนต�   Bodoni ,   ส�วน หาง อักษร 

ที่ ตวัด ขึ้น ลักษณะ ค ล�าน เส�น พู�กัน จีน   ( นาย แซ   เป�น ช�าง ฝ�มือ 

เชือ้ สาย จนี ) .   แบบ ตวั เรียง โป�ง แซ จงึ ถือ ได� ว�า เป�น นวตั กรรม 

ทาง ศิลปะ ที่ เกิด จาก การ ผสม ผสาน ระหว�าง รูป แบบ ตัว พิมพ� 

โรมัน ยุค   Didone ,   รูป แบบ ตัว เขียน พู�กัน จีน   เข�า กับ อักขระ 

ดัง้เดมิ ของ ไทย ได� อย�าง ลงตวั .   ศจ . กำธร   สถิร กุล   เคย เขียน 

ไว� ใน   ‘ ลายสือ ไทย   ๗๐๐  ป� ’   ว�า โป�ง แซ เป�น ตัว พิมพ� สวยงาม 

ได� รับ การ ยกย�อง กัน มาก ใน ยุค ก�อน . 

   ใน การ อนรัุกษ� โป�ง แซ   ผม ต�อง ทำการ ศึกษา จาก ส่ิง พิมพ� 

เก�า ๆ    ทั้ง จาก ต�นฉบับ จริง และ สำเนา ที่ คัด ลอก ย�อ มา ลง ใน 

หนังสือ ยุค หลัง .   จะ เห็น ได� ชัด เจ ถึง ข�อดี ของ โป�ง แซ ใน การ 

ใช� เป�น ตัว พาด หัว ประการ หนึ่ง   คือ   สระ หน�า   ใ   ไ   โ   ค�อน ข�าง 

เตี้ย ประหยัด ที่ .   ป�ญหา บาง ประการ ที่ พบ คือ   ตัว   ร   มี ขนาด 

แคบ มาก   ตอน เป�น ตัว ตะกั่ว   ถ�า เรียง คำ ว�า   ‘ ศรี ’   ไม�มี ป�ญหา   

แต� ถ�า เรียง คำ ว�า   ‘ คีรี ’   สระ อี ตวั หลัง จะ ชน ตวั หน�า .   ถ�า ร�น สระ 

อี ตัว หลัง ไป ทาง ขวา   และ ร�น   ร   ตาม ออก ไป   ช�องไฟ ระหว�าง   

ค - ร   จะ หลวม .   นี ่เป�น ป�ญหา ของ ตวั เรียง ตะกัว่ .   ใน   DB   Zair   

ผม เพ่ิม ความ กว�าง ตวั   ร   เล็ก น�อย   ขณะ เดยีวกัน ก็ ใช� สระ อี ชดุ 

พิเศษ ที่ แคบ ลง เล็ก น�อย ช�วย ด�วย อีก ชั้น หนึ่ง เพ่ือ แก� ป�ญหา 

ช�องไฟ ใน ภาพ รวม .   ตัว   ง ,   ว   ซ่ึง จัด เป�น ตัว แคบ ก็ อาศัย ชุด 

สระ บน   อิ   อี   อึ   อื   ที่ แคบ กว�า ตัว ปรกติ ช�วย เช�น กัน . 

 โป�ง แซ   ใช� พาด หัวงาน โฆษณา ใน   ศรีกรุง 

 ฉบับ วัน จันทร� ที่   14   กรกฎาคม   2473 

DB   Zair   Bold   ฟอนต�   Unicode 

 เมื่อ ใช� กับ โปรแกรม ที่ รองรับ   Ligature 

 จะ มี ชุด สระ แคบ พิเศษ สำหรับ ตัว แคบ 

ศรี   คีรี

โป�ง แซ   ใช� พาด หัว ข�าว 

 วาร ศัพท�   ฉบับ วัน พฤหัสบดี ที่   29   ตุลาคม   2479 

   ถ�า สังเกต เส�น ล�าง ของ อักษร   บ ,   อ ,   ฯลฯ   ใน โป�ง แซ ให� 

ดี จะ พบ ว�า มุม ด�าน ใน ป�าน กว�า มุม ด�าน นอก   ลักษณะ นี้ ได� ถูก 

ปรับ แต�ง ใหม� ใน   DB   Zair   ให� มุม โค�ง สัมพันธ� กัน มาก ขึ้น . 

   ส�วน ตัว อักษร โรมัน และ ตัวเลข อา รบิก ได� ดัดแปลง จาก 

ฟอนต� โรมัน   2   ฟอนต� ที่ มี ลักษณะ ใกล� เคียง   Zair   ผสม จน 

กลมกลืน กับ   Zair   อย�าง ที่ เห็น .   ใน ตอน แรก ผม ตั้งใจ จะ ใช� 

ชื่อ ว�า   DB   PongZair   แต� เมื่อ ทำตัว ปรกติ เพ่ิม เข�าไป แล�ว 

พบ ว�า ใช� เป�น ตัว พาด หัว รอง ได� สบาย ทั้ง   2   น้ำ หนัก   คำ ว�า    

 ‘ โป�ง ’   จึง ไม� จำเป�น อีก ต�อ ไป   คง เหลือ แค�   ‘ แซ ’   คำ เดียว พอ   

ตาม ชือ่ ผู� ออกแบบ เพ่ือ เป�นการ ให� เกียรต ิท�าน .   นบั เวลา แล�ว   

แซ   ยุค ดิจิตอล เกิด หลัง   แซ   ยุค ตวั ตะกั่ว ถึง   80   กว�า ป�    แต� ก็ 

ยัง ร�วม สมัย กับ เมือง ไทย ยุค นี้ ที่ พูด ไทย ปน ฝรั่ง ปน จีน อยู� . 

   เหมือน กับ สไตล� ของ   DB   Zair   ที ่ยงั คง   ‘ หัว ฝรัง่   หาง จนี   

gene   ไทย ’   ไว� ได� ครบ .

ไมสูง ใชงาย ตอบโจทย 
 สระ หน�าแบบโป�งแซ ออกแบบข้ึนมา

เพื่อใช�เป�นตัวพาดหัว

ตัวเน้ือบทความนี้ใช�ฟอนต� DB TongSiam (ธงสยาม) ฟอนต�ใน DB ชุดท่ี 6 ดูรายละเอียดได�จาก www.dbfonts.biz


