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ภาพจากหนังสือตัวอยางสินคา MN Mecanorma ( 21 x 29.7 cm)
ดานลางแสดงใหเห็นแบบอักษรลอกชุดที่ขายดีของไทย มี 'มานพติกา 4'
ติดกลุมพรอมกับ Helvetica ซึ่งอยูดานบน

ดีบี มานพติกา
40 ป เฮลเวติกาไทย
DB Manoptica คืองานอนุรักษแบบอักษรประดิษฐ
ที่ถือเปนตนแบบของการนำตัวอักษรฝรั่ง
มาดัดแปลงเปนไทย.
Helvetica
Of the modern Thai fonts emulating Latin letterforms,
the most successful one was a dry-transfer face called
Manoptica, designed in the 1970s by Manop Srisomporn
while he was working for Diethelm Thailand. It was
made to the instructions of a Swiss art director who had
wanted a Thai font to complement the minimalist forms
of Helvetica.
Many characters of Manoptica mirrored lowercase
glyphs of Helvetica: for example, the letters ท, น, ร, ล, ว,
and อ were shaped from n, u, s, a, c, and e. And while
most other Thai sans-serif fonts of those days employed
a tiny nib to represent the traditional terminal loop, this
was totally eliminated in Manoptica, resulting in a look of
uncluttered modernity. This new design approach caught
on immediately and has been adopted by new designers
ever since. Manoptica became highly popular as a
display font for many years after its market release.
The simple elegance of the face is recaptured in DB
Manoptica, a makeover containing the Regular, Light and
Bold weights of the original font, plus additional styles
in Extended and Condensed. To increase functionality,
DB includes new Regular and Light weights to the latter
styles as well as an italic which had been lacking
in the original.

มานพ 3 (ดีบี นพไฮบริด)
อักษร น,ร ของมานพ 3 เริ่มเลียนแบบ
ตัวพิมพเล็ก u,s มากอนมานพติกา
แตสระ อิ อี ยังไมไดละเสนนอน
เหลือเปนเสนเดียวเหมือน มานพติกา

อ.มานพ ศรีสมพร
นักออกแบบผูไดรับรางวัล
Honor Award
Designer of The Year 2013
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในป 2556

แบบอักษรประดิษฐไทยเสมือนลาตินชุดแรกของไทยที่
สมบูรณที่สุด คือ แบบอักษรลอกชุดมานพติกา โดย อ.มานพ
ศรีสมพร ในป พ.ศ.2516 ชวงที่ทำงานเปนกราฟกดีไซเนอร
บ.ดีทแฮลม ตามความตองการของคุณ Deter Nort อารต
ไดเร็กเตอรชาวสวิสที่อยากไดแบบอักษรไทยเรียบงายคลาย
ฟอนทสุดยอดนิยม Helvetica.
อันที่จริงแลวกอนการเกิดของมานพติกาไมกี่ป อ.มานพ
เคยฝากฝมือการประดิษฐอักษรลูกครึ่งไทย-ฝรั่งมาบางแลว
ตัวอยางเชน แบบอักษรลอกชุดมานพ 3 (DB NopHybrid)
ที่เริ่มมีลักษณะคลายอักษรลาตินแบบเสนสม่ำเสมอ (Even
Weight) ตัวอยางเชน อักษร ท, น, ร ดูคลายตัวพิมพเล็ก
n, u, s เปนตน. อยางไรก็ตาม มานพ 3 ยังไมไดละหัวอักษร
ที่หันไปทางซาย (อยางเชน น, พ, ม) อยางสิ้นเชิง โดยยังคง
ปลายหัวโคงเอนดานหนาเล็กนอยพอใหเปนที่สังเกต และ
ที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ชุดสระอิอีอึอื ยังคงรูปวิธีเขียน
ดั้งเดิมไว ไมไดละเสนแนวนอนเหลือขีดเดียว (อยางปจจบันที่
นิยมทำเลียนมานพติกามา).

มานพติกา 4

44

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Manoptica
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Manoptica Medium
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Manoptica Bold
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Manoptica Extended Bold
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
DB Manoptica Condensed Bold

มานพติกา

ลักษณะที่ทำใหมานพติกาแตกตางไปจากตัวอักษร
ประดิษฐเทาที่เคยนิยมเขียนกันมา คืออักษรหลายตัวจงใจ
ดัดแปลงจากตัวพิมพเล็กของชุด Helvetica โดยตรง เชน
เอา n, u, s, a, c, e มาดัดแปลงเปน ท, น, ร, ล, ว, อ
ตามลำดับ. ที่สำคัญ หัวอักษรหลายตัว เชน ท, น, บ, พ,
ม, ห ถูกละทิ้งไปโดยสิ้นเชิง ขณะที่ตัวอักษรดิสเพลยไทย
ที่นิยมประดิษฐมากอน มักละหัวอักษรจากกลมมาตรฐาน
เหลือเปนขีดสั้นๆ ในแนวนอน. มานพติกาจึงดูเรียบงาย
ทันสมัย เปนแบบอักษรของมวลมหาประชาชนในยุคนั้น
อยางรวดเร็ว.
การละหัวดังกลาวในมานพติกา แคเพียงทำใหอานยาก
เล็กนอยสำหรับคนไทยในชวงแรก แตมันไมทำใหสับสนวา
เปนตัวอื่น เชน ถึง บ, พ ไมมีหัว ข และ ผ ก็ยังมีหัวใหสังเกต
แตกตางกันระหวาง ข-บ, ผ-พ เปนตน. การคำนึงถึงการอาน
ถือเปนความรับผิดชอบสำคัญที่ อ.มานพ ทิ้งไวใหนักออกแบบ
ตัวพิมพรนหลังอยางผมไดนำมาศึกษาตอยอด.
นักออกแบบตัวพิมพมีไมนอยที่บางครั้งลืมคำนึงถึงความ
สับสนระหวาง ถ กับ ด. ถาเราศึกษาความสัมพันธระหวาง ก,
ถ, ด ของมานพติกา จะพบวา ก ของ อ.มานพ ละรอยหยัก
ของปากเหลือเปนตัวพิมพใหญ U คว่ำ. สวน ถ กลับมี
ปากหยัก เพื่อไมใหดูสับสนเปนตัว ด เอาได (โดยเฉพาะถาใช
กับพาดหัวที่ไมมีตัว ด ใหดูเปรียบเทียบ). สำหรับตัว ด ของ
มานพติกานั้นดูตางจาก ถ มาก เพราะมาจากตัวพิมพใหญ D
กลับดานในแนวนอน เสนบนจึงแบนราบกวา ถ ตางกัน
อยางเห็นไดชัด.
ถาเราลองสังเกตใหดี ตัว ย ของมานพติกาก็มาจาก
ตัว B กลับดาน เชนกัน. ตัว ช นาจะเปนลูกติดพันมาจาก
ตัว ย ทำใหได ช แบบไมมีหัว แตกตางจาก ข อยางสิ้นเชิง
ซึ่งนับเปนขอดีที่ทำให ข-ช ของมานพติกาดูไมสับสนกัน.
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บปผฝพฟภมยรรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรรฤลฦวศษสหฬอฮ

ในชุด DB Manoptica
เลือกใชตัว ร เรือ ที่คลายอักษร
มาตรฐานเปนตัวหลักและ ร แบบ S
เปนตัวเลือกจาก Glyphs

งจ
งจ
งจ

DB Manoptica Bold
DB Manoptica Extended Bold
DB Manoptica Condensed Bold

แมแตตัว ร อ.มานพยังทำไว 2 แบบใหคนไดเลือกใช
คือ ร แบบตัว S ฝรั่งไปเลย กับ ร ที่ยังมีเคาโครงของเกา
ปรากฏวาคนนิยมแบบตัว S ฝรั่งมากกวา!
เราตองใชการสังเกตใหถี่ถวนขึ้นจึงพบวา แทที่จริงแลว
อ.มานพ ยังคงรักษาหัวแอบแฝงบิดโคงเอนแบบมานพ 3 ไว
ในอักษรบางตัวของมานพติกา เชน จ, ฉ, สระอุ, อู
และไมโท.
อักษรลอกมานพติกาทั้งชุด ทำไวเพียง 5 สไตลสำคัญๆ
คือ ตัวกวางมาตรฐาน Regular, Medium, Bold 3 สไตล,
ตัว Extended และ Condensed มีเฉพาะตัว Bold อีก 2
สไตล. ในชุด Condensed นั้น พบวาอักษร ง, จ, ว, อ
เสนหลังตรง ไมเหมือนสมาชิกสไตลอื่นๆ เปนความจงใจ
ขั้นเซียนใหไดแบบอักษรทรงสูงที่ดูหนักแนนนั่นเอง.
สำหรับงานอนุรักษอักษรลอกมานพติกาชุดนี้ เดิมที
ทาง DB ตั้งใจรักษาของเกาเทาที่มี 5 ชุดไว เพื่อใชเปน
งานอางอิง จึงทำไวใหใกลเคียงตนแบบมากที่สุด (แมกระทั่ง
ตัว ร ก็มีใหเลือกใชเหมือนตนฉบับ) แตดวยพบวายังดูลงตัว
ใชงานไดดีกวาฟอนทไทยเสมือนลาตินอีกมากมายที่เกิด
ในยุคปจจบัน จึงทำตัว Extended และ Condensed เพิ่ม
อีกอยางละ 2 น้ำหนัก พรอมเพิ่มชุดตัวเอนที่ไมเคยทำไว
ใหสมาชิกครบสมบูรณขึ้น รวมเปน 18 สไตล
เพื่อจำหนายฉลองครบรอบ 40 ปของตัวพิมพที่เปลี่ยน
โฉมหนางานออกแบบสื่ออยางขนานใหญในอดีต.
ใครที่ออกไปเดินในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 รวมกับเพื่อน
รวมชาตินับลานๆ ที่ไมเคยรูจักเพื่อเรียกรองใหประเทศปฏิรูป
ตองไมลืมวาเมื่อ 40 ปที่แลว วันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีคนไทย
รวมแสนทำมากอน เราถึงมีวันนี้. เชนเดียวกับใครที่เคย
ใชฟอนทมหาชนอยาง พีเอสแอล กิตติธาดา หรือ ดีบี
เฮลเวไทยกา ตองไมลืมวา เปนเพราะเมื่อ 40 ปที่แลวเรามี
มานพติกาชี้นำสังคมมากอน!
โดย อ.มานพ ศรีสมพร ผูกอการปฏิวัติตัวดิสเพลยไทย
ดวยความสนับสนุนของมวลมหาประชาชนคนอาน!

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท คำบรรยายภาพ : DB Sosa Italic ขนาด 14 พอยท

