2

3

ดีบี กิ่งกาญจน
อีกกิ่งกาน ของตนมานพ
DB KingKaan เปนฟอนทตัวเนื้อไทย
ของอาจารย มานพ ศรีสมพร ที่ออกแบบใหเขากันไดดี
กับอักษรโรมันแบบ slab serif.
Designed as Thai body type by Manop
Srisomporn, the letters of DB KingKaan
combine typographic treatments often
found in Western and traditional Thai
styles. There is a hint of slab serifs on
the basal horizontals and gentle curves
at the end of verticals, which derive from
traditional Thai calligraphic strokes.
The characters appear denser than their
Latin counterparts, however, being made
so by the greater degree of interior detail.
The even-width strokes make it good as
a body font in Thai when cast in light
weight to render a looser colour which,
for continuous reading, would be easier
on the eye than a type mass of thick and
thin strokes.
The “king” portion of its name derives
from Thai typography jargon for the seriflike extension. And “kaan” means gold,
or things precious. Together, the syllables
reflect the Thai penchant for names with
elegance both in meaning and sound.

อ.มานพ ศรีสมพร มีชื่อเสียงอยางมากในฐานะ
ผูบุกเบิกตัวพาดหัวไทยเชิงอุตสาหกรรม แตหลายคน
คงไมรูวาทานมีสวนรวมในการอนุรักษตัวเนื้อยุคตัวเรียง
พิมพตะกั่วหลายตัวใหกลับมาเปนตัวคอมพิว (เรียกตาม
เครื่องออกเอาทพุทที่ชื่อ Compugraphic) ใหคนไทย
ไดใช. รวมถึงตัวคอมพิว ‘อูทอง’ ซึ่งเปนผลงานออกแบบ
ชิ้นใหมของอาจารยเอง.
ไมเพียงแคนั้น ในชวงที่เทคโนโลยี prepress
เปลี่ยนจากฟอนทแบบ photo-typesetting หรือ
ตัวคอมพิวที่เรียงพิมพดวยแสง มาเปนฟอนทแบบ
PostScript ที่ใชกับคอมพิวเตอรยุคแรกๆ อ.มานพ
ก็ยังเปนกระบี่มือหนึ่งที่อนุรักษตัวพิมพในเทคโนโลยีเกา
ใหฟนชีพกลับมาใชงานตอไดอีก (ฟอนทตระกูล EAC
เชน EAC TomLight). จากประสบการณที่อยูเบื้องหลัง
ตัวเนื้อมากมายในชวงเปลี่ยนผานเทคโนโลยีทั้ง 2 ครั้ง
ดังกลาว จึงไมนาแปลกใจอะไรที่ อ.มานพ จะกลับมา
ทำตัวเนื้อไทยไดดีอยาง “กิ่งกาญจน” ที่ผมกำลังจะ
กลาวถึงตอไป.

ขช
บปธ
นฉณ

DB KingKaan เดิมเปน 1 ใน 7 แบบตัวพิมพที่
อ.มานพ ออกแบบทิ้งทวนไวเปน PostScript และเปน
ตัวเนื้อเพียงแบบเดียว นอกนั้นเปนตัวดิสเพลย. ครั้งแรก
ที่เห็นฟอนทนี้ในขนาดตัวพิมพโตๆ เทากับฟอนทดิสเพลย
อื่นอีก 6 แบบนั้น ผมรูสึกเฉยๆ มองไมออกวาฟอนทไทย
ที่เต็มไปดวยเสนกิ่งงอกที่ฐาน แถมปลายเสนตั้งยังบิด
โคงงอเยี่ยงนี้จะเปนตัวเนื้อที่ดีไดยังไง แตพอลองพิมพ
ที่ตัวขนาด 14 พอยท เปนเนื้อความดู ผมตองเปลี่ยน
ความคิด! ยิ่งพอลองไดอานไปซักพัก ผมรูสึกไดเลยวา
นี่คือตัวเนื้อที่ดีอยางไมตองสงสัย. เหตุผลที่ฟนธงเชนนั้น
เพราะผมแทบไมรูสึกถึงจริตที่ อ.มานพ ใสไว. ที่ขนาด
พอยทเล็กๆ มันยังดูเปนกลางมาก. เมื่ออานไปนานๆ
เราแทบไมรูสึกเลยวากำลังอานบทความที่พิมพดวย
ฟอนทอะไร หนาตาเปนอยางไร ใจมันจดจออยูแตเนื้อหา
เทานั้น. นี่คือคุณสมบัติสำคัญของตัวเนื้อที่ดีนั่นเอง.
ลักษณะทั่วๆ ไปของ DB KingKaan คือเปนฟอนท
ตัวเนื้อหัวกลมที่มีเสนแบบสม่ำเสมอ ตนแบบถูกทำ
เปน PostScript ไวถึง 3 น้ำหนัก คือ ตัวบาง (ที่ผม
ใชทดสอบอานเปนตัวเนื้อความ) ตัวกลาง และตัวหนา
พรอมชุดอักษรโรมันแบบ slab serif ที่อาจารยทำขึ้นมา
เอง. เมื่อ DB ไดรับไมตอจากทานมาทำเปน OpenType
นั้น เกือบไมเหลืออะไรใหตองทำแลว นอกจากการขยาย
พื้นที่วางภายในใหรูปอักษรบางตัวดูโปรงขึ้นเทานั้น.
ลักษณะพิเศษที่บงบอกความเปน ‘กิ่งกาญจน’ พอสรุปได
3 ประการ ดังนี้
ประการแรก กิ่งกาญจนมีเสนกิ่งที่ฐานอักษร ทั้งพวก
ฐานแคบ เชน ข, ช และพวกฐานกวาง เชน บ, ป, ธ รวม
ถึงพวก น, ฉ, ณ ซึ่งปรกติในตัวพิมพมาตรฐานอื่นๆ ไมมี
กิ่ง ก็ยังมีกิ่งในฟอนทนี้. และแมแต พ (ฟ, ฬ) และ ห ซึ่ง
ฝนเกินไปที่จะใสเสนกิ่ง ก็ยังทิ้งโคงเลยแนวเสนหนา
เล็กนอยลอกับปลายเสนกิ่งของอักษรตัวอื่นๆ ที่ยื่น
ออกไปเหมือนปลายเทาที่เลยลำตัวออกไป.
ประการที่สอง เสนหลังของตัวอักษรทุกตัวที่เขียน
จากเสนฐานตั้งฉากขึ้นไปจะมีการบิดปลายโคงไปดานหลัง
เล็กนอย เชนตัวที่ใชงานบอยๆ คือ น, บ, ม, ย รวมทั้งสระ
เอ, แอ ดวย.
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DB KingKaan Regular, Medium, Bold
แบบอักษรลอก ‘กริน 2’
จาก ‘แบบอักษรไทย McCanorma’

ประการสุดทาย เสนโคงบนทุกเสน เชนตัว จ, ร,
ว, อ จะถูกตัดปลายเสนในแนวเฉียงเชนเดียวกับปลาย
หางที่เสนตั้งของกลุม ข,บ,ย ฯลฯ ทำใหดูออนหวาน
แบบไทยๆ.
สวนเคล็ดลับที่ทำให ‘กิ่งกาญจน’ อานสบาย
ประการที่หนึ่งคือ อ.มานพ ซอนจริตไวแตพองาม เวลา
ใชจึงดูไมจัดจานเกินไปอยางฟอนทตัวเนื้อไทยสวนใหญ
ที่ไดจากการประกวด. ประการที่ 2 คือชองไฟที่อาจารย
ทำไวโปรงสบายทั้งแนวนอน (ระหวางตัวพยัญชนะที่ตั้งบน
เสนฐาน) และแนวตั้ง (ระหวางสระบน, วรรณยุกตกับตัว
พยัญชนะ).
ถาสังเกตรายละเอียดของเสนกิ่งที่ อ.มานพ ทำไว
ในชุดอักษรไทยของกิ่งกาญจน จะมีสวนโคงเชื่อมกับ
เสนหนา ไมไดชนฉากกันทื่อๆ แบบตัว slab serif
ในชุดอักษรโรมัน จึงแฝงความออนชอยอยางไทยไว.
ถาลองพิจารณาตัว ข (ช) และ ล (ส) ที่ไดอิทธิพลมาจาก
ชุดอักษรลอก ‘กริน 2’ ของสยามวาลาในอดีต ก็ดูเปน
ไทยมากๆ เพียงแต ข, ล ของกิ่งกาญจนไดลบจริตแหลม
สวนเสนหักกลับของหัว ข และสวนหักของเสนกลางตัว ล
ออกใหดูโคงมนเล็กนอย ขณะฟอนท DB Surawong
ยังคงจริตแหลมที่ ข, ล ตามตนแบบกริน 2 อยู.

สำหรับผมแลว คิดไมถึงเลยวา slab serif แบบ
ฝรั่ง กับจริตพริ้วไหวแบบไทยๆ จะมารวมกันในฟอนทตัว
เนื้อไทยได แตสำหรับ ‘มานพ ศรีสมพร’ แลว ไมเพียงแค
จินตนาการไปไดถึง แตลงมือทำใหพวกเราไดเห็นแลววา
มันเขากันไดกับอักษรโรมันแบบ slab serif อยางเนียน
ทีเดียว.

ขล ขล
DB Surawong

DB KingKaan

DB KingKaan เปนเพียงชื่อเดียวในบรรดา
ฟอนทลิขสิทธิ์รวม อ.มานพ-DB ที่ผมไมไดตั้งชื่อขึ้นตนวา
DB Manop… เพราะคำวา ‘มานพ’ แปลวา ‘ชายหนุม’
ซึ่งไมเหมาะกับความหวานที่ซอนอยู. จะชื่อ ‘กิ่งทอง’
ก็ฟงดูแข็งไป จึงมาลงเอยที่ ‘กิ่งกาญจน’ หวานกวา.
กิ่ง หมายถึงแบบตัวพิมพที่มีเสนกิ่งมากที่สุดเปนลักษณะ
เดน และกาญจนแปลวาทอง หมายถึงมีคุณคาประดุจทอง
ซึ่งคงไมเปนการเกินเลยไปสำหรับผลงานระดับอาจารย
ที่คอนชีวิตอยูกับงานประดิษฐตัวอักษร.
ถาเปรียบ อ.มานพ เปนตนไมใหญ กิ่งกาญจน
คืออีกหนึ่งกิ่งกานที่เติมเต็มตนมานพใหสมบูรณ.

แบบตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : 14-Point DB Kingkaan, Leading 15 points.

