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ดีบี นพอนันต
เบอร 2 ที่ ไมเปนรองใคร
DB NopAnan คือฟอนท ใหมที่ทำเพิ่มเติม
จากแบบตัวอักษรลอก ‘มานพ 2’
อันเลื่องชื่อในอดีต

‘ศึก’ หนังสือประจำ 2517
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ใช มานพ 2 เ นตัวปลุกเรา

ถึงแม มานพ 2 จะเ นอักษรลอกยอดนิยมเลื่องชื่อ
ในอดีตก็ตาม แตหากเราถามนักออกแบบรุนเกาที่เคยขูด
มานพ 2 มากับมือ จะมีสักกี่คนที่ยังจำชื่อได? ไมใชเพราะ
ความจำเสื่อมหรือเ นอัลไซเมอรแตอยางไร! เหตุผลงายๆ
คือ แบบอักษรลอกที่ชื่อ มานพ มีมากมาย ตั้งแต มานพ 1,
2, 3… ไปจนถึงมานพ 21! ตัวเลขนั้นบอกไดแคลำดับที่ผลิต
ออกมาขายแตไมสามารถระบุลักษณะหรือที่มาของฟอนท
นั้นๆ ใหเราสามารถจดจำได. ดังนั้น เมื่อโครงการพัฒนา
แบบอักษรลอกมานพเ นฟอนท โดยถือลิขสิทธิ์รวมระหวาง
อาจารยมานพ ศรีสมพร กับ DB ใกลจบ ผมจึงเสนอ ญหานี้
และอาจารยเห็นดวยวาควรเปลี่ยนชื่อโดยใหเริ่มตนดวย
‘นพ’ สั้นๆ แทนทั้งหมดแลวตอดวยคำขยายความ. มานพ 2
จึงไดชื่อใหมวา ดีบี นพอนันต เพราะรับใชสังคมมาอยาง
อเนกอนันตนั่นเอง.

Of all the display faces with loop terminals,
one that really stood out in the recent past was
Manop 2 which was a masterpiece of Mr Manop
Srisomporn.
A dry-transfer type of three decades ago,
Manop 2 featured slightly rounded letterforms
with smooth transition between the horizontals
and stems, perfect bowls (as in ม and น), and
slant cuts on the end strokes of จ, ล. Its wider
glyphs and heavy stems gave it a look of
stability and respectability. The font enjoyed a
burst of popularity with the publishing trade
before fading away; it is found today on old
store name plaques. This was in contrast to its
contemporary, Sumkan 8, whose recognition has
endured up to the present as digitized type.
DB NopAnan was created to bring back the
memories of Manop 2. Only minor adjustments
on the original design have been carried out; for
example, the protracted tops of tall vowels, i.e.
the โ ใ ไ, are made shorter to avoid overlapping
with a preceding character. (The old forms,
however, are still available on the font’s glyph
palette.) The makeover font comes in six styles
including Light, Bold and Italic. The letters and
numerals of its Roman style are reshaped
to have slant cuts on horizontal curves
(like a, c and 2, 3)
Following an agreement with the original
designer, the names of all DB makeovers from
him will be prefixed with “Nop”, and ended with a
descriptive word. Since “Anan” means “profusion
or abundance,” NopAnan comes to connote its
profuse use during the font’s heyday.

สาเหตุที่ทำให มานพ 2 เ นตัวดิสเพลยไทยมาตรฐาน
ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในบรรดาแบบตัวดิสเพลยจาก
แผนอักษรลอกดวยกันเพราะใหสุมเสียงที่หนักแนนนาเชื่อถือ.
มานพ 2 เ นอักษรฐานคอนขางกวางประกอบกับมีเสน
แนวตั้งหนา จึงใหความรูสึกมั่นคง. สวนโคงเชื่อมตอระหวาง
เสนหนากับเสนบางเ นไปอยางประณีต. ดูจากขมวดมวน
ของตัว ม และหยักปากของตัว ก จะพบการเปลี่ยนน้ำหนัก
เสนจากหนาสูบางเ นไปอยางตอเนื่องไมมีอาการสะดุด
เหมือนเสียงพูดที่ งราบรื่นมั่นใจได. ถายอนกลับไปดูหนังสือ
พอกเก็ตบุคยุคเ องฟูสมัย 14 ตุลา ดู จะพบ มานพ 2
อยูหลายตอหลายปก. นอกจากในวงการสิ่งพิมพยังขยายไปสู
ธุรกิจทำปายอยางรวดเร็ว ตั้งแตตัวเลื่อยจากแผนพลาสติก
ที่ใชกับปายหองแถวไปจนถึงตัวโลหะเ นปายอาคารมากมาย
ในกรุงเทพฯ นับวา มานพ 2 ผานรอนผานฝน มาอยาง
ยาวนานจริงๆ!
‘อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง’ (บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
พิมพครั้งที่สอง 2523) ชื่อหนังสือ ขูดดวยตัวอักษร มานพ 2
เขาใจวาตัวอักษร ร และสระ า หมด
ตัว ร ตองตัดตอจากตัว ธ จึงดูกวาง และสระ า
เขาใจวาทำจากตัว ถ, ภ โดยตัดปลายบนในแนวดิ่ง
จึงดูไมเขากับตัวอื่น

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopAnan Light
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopAnan
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบป
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopAnan Bold
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ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

มานพ 2 มาจากไหน?

ฝ.ศ. (UPC Angsana)

ฝ.ศ. ดำ (UPC Quakerlady)

มานพ 2

ตัว มานพ 2 นั้น อาจารยมานพ ศรีสมพร ใชแบบตัวเรียงพิมพตะกั่วเดิมที่ชื่อ ฝรั่งเศสดำ
เ นตัวตั้งตน. เมื่อคนหนังสือ ‘ตัวอยางอักษรคอมพิวเตอร’ (นิยมเรียกสมัยนั้นสั้นๆ วาตัวคอมพิว)
ของบริษัท พับบลิคโฟโตและโฆษณา จำกัด ดูจะพบแบบตัวคอมพิวตระกูล ฝ.ศ. พิมพเรียง
3 คอลัมนในหนาแรกสุด คือ ฝ.ศ. A1, ฝ.ศ.หนา A3 และ ฝ.ศ.ดำ A4
(ไมปรากฏรหัส A2 สงสัยลาปวย!) แลว A4(ที่ไมใชกระดาษถายเอกสาร)
ตนแบบ มานพ 2 นั้นตางจาก A1 ที่เ นตนแบบ UPC Angsana ตรงไหน?
ใครมีฟอนท UPC Quakerlady ซึ่งอนุรักษมาจากตัว A4 ที่วานี้ ลองพิมพตัว อ, ย ของมันเทียบกับ
อ, ย ของ UPC Angsana ดู จะเห็นวาของ UPC Quakerlady หรือ A4 หรือ ฝ.ศ.ดำเดิม
(เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเพราะถูกยุบเทคโนโลยีเหมือนพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค!) นั้น เสนลาง
อ, ย จะแบนอยูบนเสนฐาน ไมโคงเหมือนของ UPC Angsana หรือ ฝ.ศ. ธรรมดาเดิม
ซึ่งลักษณะนี้ตรงกับ อ, ย ฐานแบนของ มานพ 2. ถาลองพิมพตัว ก ของ UPC Quakerlady
เทียบกับของ UPC Angsana จะพบวาปากตัว ก ของมันจะหยักเขาออกในแนวเฉียงเ นเสนโคง
(ไมมีลักษณะเสนนอนขีดตรงแบบ ก ของ UPC Angsana) ตัว ก ของ มานพ 2 ก็ไดรับการ
ถายทอดพันธุกรรมนี้มาดวย.
จะวาไปแลว ถาเราพิจารณาภาพรวมของ มานพ 2 กับ ฝ.ศ.ดำ จะพบวามีจุดรวมที่ชัดเจน
เพียงวาเ นตัวอักษรมีหัวมวนกลมที่มีน้ำหนักเสนแบบหนักเบา (เสนตั้งหนา เสนนอนบาง)
สวนถาเจาะจงรายละเอียดกันทีละตัวจะพบวา มานพ 2 พัฒนาไปเ นตัวของตัวเองมาก
โดยเฉพาะปลายเสนบนของอักษรที่เขียนกลับไปดานหนา เชน ล, อ จะมีลักษณะ
บานหนารับกับเสนหนา ไมไดเรียวแหลมแบบฟอนทกลุม ฝ.ศ. ทุกตัว.
แลว ดีบี นพอนันต มาจากไหน? DB NopAnan ไดมาจากการแกะแบบตัวอักษรลอก มานพ 2
ของ สยามวาลา รวมกับหนังสือเกาๆ ที่ใช มานพ 2 จนครบ. ทั้งนี้เนื่องจากตนแบบอักษรลอก
แทบทุกชุดที่อาจารยมานพทำไวนั้น สวนใหญไดสูญหายไปแลว.

อยางไรก็ตามเ นเรื่องเหลือเชื่อที่กลับไมพบหลักฐานวา
มีใครทำ มานพ 2 เ นฟอนท PostScript ใชมากอน (อาจจะ
มีคนในวงการปายโฆษณาทำไวใชเอง?) จึงหายหนาหายตา
ไปจากวงการสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิตอล ไมเหมือนแบบ
อักษรลอก ‘สำคัญ 8’ (โดยสำคัญ โกศัลวัฒน) ซึ่งเกิดใน
ยุคสมัยเดียวกัน ทวามีคนทำเ นฟอนทไวใหใช. มานพ 2
จึงถือเ นแบบอักษรลอกตัวแรกๆ ของ อ.มานพ ที่ผม
อยากจะพัฒนาเ น Opentype.
DB NopAnan น้ำหนักปรกตินั้น ปรับปรุงแกไขจาก
มานพ 2 นอยมาก เชน สระหนา โ ใ ไ ของเดิมที่มีสวนบน
ยื่นล้ำหนาออกไปมากนั้น ถูกปรับแกไขหดสั้นเขามาเพื่อหลบ
สระบนและวรรณยุกตที่กำกับพยัญชนะตัวขางหนา. (โ ใ ไ
ตนแบบยังคงอนุรักษไว โดยหาไดจาก Glyph Palette
ของฟอนท)
การแกไขเล็กๆ นอยๆ บางสวนทำขึ้นเพื่อผลตอการอาน
เชน ระยะของขีดสระ ื ที่ถูกขยายเพิ่มขึ้น หรือการพยายาม
ใหชองไฟโปรง (กวาที่นิยมขูดชิดๆ ในยุคกอน) เพื่อใหไมวา
จะใชเ น subhead ขนาดเล็กในสื่อสิ่งพิมพ (รวม E-book)
ที่ตองดูใกล หรือใชเ น headline ขนาดโตกับสื่อที่ตองดูไกล
ก็อานงายเหมือนกัน. จากระยะชองไฟที่เพิ่มขึ้นจึงตองลด
ความกวางของอักษรบางตัวลงเล็กนอย เชน ร เพื่อไมใหดู

แบบตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : 15-Point DB Manothai, Leading 16 points.

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
โปรงเกินไป. ตัวเลขไทยของเดิมของมานพ 2 มีขนาด
คอนขางเล็กเมื่อเทียบกับตัวพยัญชนะทั่วไป จึงทำการขยาย
ขนาดขึ้นพอสมควรใหอานงายขึ้นเมื่อถูกใชในขนาดและระยะ
การอานที่เขาขั้นวิกฤติ.
ปลายเสนบนอักษรชุด มานพ 2 ทุกตัวที่เขียนกลับไป
ขางหนา (เชน จ, ล, ว, อ) ถาสังเกตใหดีจะพบวาถูกตัด
ในแนวเทลาดเขาหากลางตัวอักษรเล็กนอย แทนการตัด
ตามแนวนอนแบบพื้นๆ ที่พบเห็นไดทั่วไปในยุคตัวพาดหัว
แบบเขียนมือที่เกิดขึ้นกอนหนา จึงคงไวในฟอนทใหม.
มองในแงตัวดิสเพลย ไมวาจะเ น มานพ 2 เดิม หรือ
ฟอนท DB NopAnan เมื่อเทียบกับ EAC Pimai Bold แลว
ลวนดูเนียนกวา EAC Pimai Bold เพราะอาจารยมานพ
สราง EAC Pimai Bold ภายใตขอจำกัดใหเ นตัวหนา
ของตัวคอมพิว ‘พิมาย’ เดิม ซึ่งมีตนกำเนิดมาจากตัว
“เนื้อโมโนไทพ” ของไทยวัฒนาพานิช. ใครที่ชอบใช EAC
Pimai Bold (หรือ UPC Browallia Bold นั่นเอง) เ นตัว
พาดหัว ผมแนะนำใหลองใช DB NopAnan แทนดู เพราะ
นอกจากจะมีชุดสระบน, วรรณยุกต ขนาดเตี้ยประหยัดที่กวา
แลว ยังมีน้ำหนักบางและหนาเพิ่มใหใชพรอมตัวเอน รวมเ น
6 สไตล. อีกทั้งชุดอักษรโรมัน และชุดตัวเลขอารบิคของมัน
ยังถูกทำขึ้นใหมเ นพิเศษใหมีปลายเสนโคงบน (และลาง)
เชน a, c, 2, 3 ตัดเอนลาดเขากลางลำตัวอักษรเหมือนของ
ชุดอักษรไทย มานพ 2 ตนแบบ.
มานพ 2 อาจเ นรอง สำคัญ 8 บางตรงที่น้ำหนักเสน
เพราะสำคัญ 8 เสนหนาสม่ำเสมอ ตางจาก มานพ 2 ที่
หนักเอา เบาสู. แต DB NopAnan ทั้งชุดรวมกันยอมไมเ น
รองสำคัญ 8 เทาไร เพราะตัว Bold หมัดหนักไมแพ สำคัญ 8
แถมยังมีตัว Light เ นหมัดแย็บเก็บคะแนน.

มานพ เบอร 2 จึงไมเ นรองใครอีกตอไป
ในโลกยุคดิจิตอล!
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