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 Among the handful of Thai display fonts 
available during the age of metal type, a font 
called Pom Dum was a favorite for setting bold 
text or headlines. The face underwent con-
tinuous transformation from moveable type, 
dry-transfer and phototype, right up to digital 
makeovers in recent years.

 With glyphs featuring loop terminals, 
squarish letterforms, broad widths and thick 
stems, the font’s general characteristics 
were summed up in its name; Pom meaning 
wide-bodied and Dum, black and bold. 
 Tweaking of the Pom Dum forms culminated 
in a dry-transfer face called Manop 4 which is 
deemed by many to be a contemporary clas-
sic. Manop 4 was subsequently recast by its 
designer Manop Srisomporn as phototype, as 
well as digitized as a PostScript font called 
EAC Intanon. Unicode versions of the face 
have been released under different names, 
but only a single style, in bold, is offered. 

 DB has acquired permissions from EAC 
Intanon’s copyright owner in order to develop 
the face further. A regular style is added, and 
the complementary Latin characters (origi-
nally derived from Eurostile glyphs) are re-
shaped so that their horizontal strokes are 
made thinner than the stems, which is in line 
with the original forms of Pom Dum. The re-
sulting design is named DB Nop Intanon. 

 ย�อนกลับไปยังยุคเรียงพิมพ�ด�วยตัวตะก่ัวของไทย 

จะพบความจริงว�าแบบตัวพิมพ�สมัยนั้นไม�ว�าจะเป�นตัวพ้ืนหรือ

ตัวพาดหัว มักมีหัวกลมมาตรฐานเป�นส�วนใหญ�. ปรากฏว�า

กลับมีตัวพิมพ�หัวกลมเพียงแบบเดียวท่ีมีสัดส�วนความกว�าง

มากกว�าความสูง  และยังเป�นตัวพิมพ�หัวกลมเพียงแบบเดียว

ในยุคนั้นอีกเช�นกันที่มีรูปทรงเป�นสี่เหลี่ยม  โดยมีเส�นแนวตั้ง

หนาจัด (มากกว�า 1 ใน 4 ของความกว�างรูปอักษร) และเส�น

แนวนอนบาง (ประมาณ 1 ใน 3 ของเส�นแนวตั้ง) ตัวพิมพ�

ที่ว�านี้มีชื่อเรียกตามลักษณะเด�นของมันว�า ‘ป�อมดำ’. ผมเคย

คิดว�ากลุ�มตัวเรียงตะกั่วพาดหัวทรงผอม (โป�งรอง,โป�งใหม�) 

มีสมาชิกมากสุด  เอาเข�าจริงๆ ลองกลับไปนับจำนวนขนาด

พอยท�ของป�อมดำจาก ‘หนังสือแบบตัวพิมพ�ของศรีอักษร’ ดู

พบว�ามีขนาดพอยท�ลดหลั่นกันลงมาจาก 48, 40, 36, 32, 

24, 19.5, 16 จนถึง 12 พอยท� รวมจำนวนแล�วมากถึง 8 

ขนาดพอยท�! นี่เป�นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของป�อมดำ

ได�เป�นอย�างดี.

 แล�วอะไรท่ีทำให�คนนิยมใช�ป�อมดำ? เป�นเพราะความ

เหลี่ยมดูเข�มแข็ง หรือความกว�างดูมั่นคง หรือความเข�มดู

หนักแน�น หรือความอ�านง�ายของมัน? คำตอบคือถูกทุกข�อ. 

ถ�าพิจารณาให�ดีจะพบความสัมพันธ�ที่ว�าความเหลี่ยมช�วยให�

เน�นเส�นตั้งได�เข�มเต็มที่  ส�วนความกว�างช�วยให�ตัวอ�านง�าย

เนื่องจากทำให�เห็นรายละเอียดกลางตัวอักษรได�ชัดเจน.

DB Nop Intanon เป�นหนึ่งในแบบอักษรขูด
ชุด ‘มานพ’ ที่อนุรักษ�เป�นฟอนท� Opentype 
โดยได�รับสิทธิ์จากผู�ออกแบบในการ
ปรับปรุงพัฒนาเชิงพาณิชย�ร�วมกัน

ดีบี นพ อินทนนท�
เหลี่ยมโปร�งใส

 เพ่ือให�เข�าใจได�ง�ายว�าแบบอักษรที่มีเส�นบนเส�นล�าง

ทำมุมฉากกับเส�นตั้งอย�างป�อมดำสามารถเน�นเส�นตั้งได�เข�ม

กว�าแบบอักษรที่มีเส�นบนเส�นล�างโค�งนั้น ผมต�องขอยก

ประสบการณ�ที่มีต�อ ‘ฝศ.ดำ’ ขึ้นมาเปรียบเทียบ. สมัยเร่ิม

ทำงานออกแบบสิ่งพิมพ�ในป�แรกๆ ผมเคยสังเกตเห็นว�า

แบบตัวคอมพิวท�กราฟ�ก ฝศ.ดำ หน�าตาไม�เหมือนตัว 

ฝศ.ธรรมดา และ ฝศ.หนา ซักทีเดียว  โดยเฉพาะตัว อ นั้น

แทนที่จะมีเส�นล�างโค�งกลมเป�นเอกลักษณ�แบบ ฝศ.กลับแบน

ราบติดเส�นฐานเสียอย�างงั้น!  เนื่องจากขณะนั้นผมเป�นเพียง

ผู�ใช�ตัวพิมพ�ยังไม�ได�เป�นผู�ออกแบบ จึงไม�ได�ตั้งคำถามว�า 

ทำไมเขาไม�ทำเส�นล�าง อ ของ ฝศ.ดำให�โค�งตามกัน? จนเวลา

ผ�านไปหลายป�เมื่อผมมีโอกาสมาออกแบบฟอนท�ใช�เองจึงได�

ตั้งคำถามนี้ แล�วลองร�างตัว อ ของ ฝศ.ดำใหม�ให�มีเส�นล�าง

โค�งดูบ�าง จึงพบความจริงว�ามันดูเล็กและไม�ดำเข�มเท�าตัวอ่ืน. 

ที่เป�นเช�นนี้เนื่องจากเส�นหลังแบบตัว ฝศ.นั้นโดยทั่วไปมีทั้งที่

ตั้งเต็มส�วนสูง เช�น ท, บ, ผ, พ, ม และที่เกือบเต็มส�วนสูง 
(เพราะเส�นบนโค�ง) เช�น ก, จ, ด, ล  จึงเน�นเส�นดำได�มาก  
ขณะที่ อ (ที่ผมร�าง) นอกจากจะมีเส�นหน�าสั้นอยู�แล�ว เส�นหลัง

ยังสั้นกว�าตัวอ่ืนเพราะอยู�ระหว�างเส�นโค�งบน-ล�าง เน�นเส�นดำ

ได�พ้ืนที่น�อยกว�า จึงดูเล็กและน้ำหนักแผ�วกว�า  คนออกแบบ

ถึงต�องแก�ป�ญหาด�วยการเปลี่ยนเส�นล�างของ อ ให�แบนติด

ฐานนั่นเอง (เส�นล�างตัว ข,จ, ย ของ ฝศ.ดำก็ต�องถูกเปลี่ยน

จากโค�งเป�นแบนด�วยเหตุผลเดียวกัน.) ในทางตรงกันข�าม 

แบบอักษรทรงเหลี่ยมของป�อมดำไม�เกิดป�ญหานี้เพราะชุด

พยัญชนะของมันมีเส�นตั้งที่ยืนเต็มส�วนสูงทั้งหมด (ยกเว�น

บางตัว เช�น ร.)

     ส�วนที่ว�าความกว�างของป�อมดำช�วยให�อักษรแต�ละตัว

อ�านง�ายนั้น เป�นเพราะผู�ออกแบบเลือกใช�เส�นบางๆ (ประมาณ 

1 ใน 4 ของเส�นตั้ง) กับรายละเอียดที่อยู�กลางลำตัวอักษร. 

ต�างจากตัวเหล่ียม PSL Chamnarn Bold ที่แม�จะดูเข�มดำกว�า

แต�อ�านไม�สบายเท�าป�อมดำ เพราะตัวจะแคบกว�าและเส�น

รายละเอียดกลางลำตัวอักษรยังหนากว�า ทำให�รู�สึกหนักตา

เมื่ออ�านต�อเนื่องไประยะหนึ่ง.

    โป�งดำนี้เอง เป�นต�นแบบของ ‘มานพ 4’ แบบอักษรลอก

ปลายยุคตัวเรียงตะกั่วที่ได�รับการอนุรักษ�อย�างต�อเนื่อง 

เป�นตัวเรียงพิมพ�ด�วยแสง ชื่อ อินทนนท�, เป�นฟอนท� 

PostScript ชื่อ EAC Intanon โดยนักออกแบบคนเดียวกัน 

คือ อ.มานพ ศรีสมพร.

      ฝศ. ฝศ.หนา  ฝศ.ดำ ฝศ.ฐานโค�ง
ตัวไม�เข�มเท�าเดิม

แบบตัวพิมพ�ป�อมดำ
จากหนังสือแบบตัวพิมพ�
ของศรีอักษร

หนา

หางตัดแนวนอน

ไม�ลบมุม

เส�นทะแยงเหยียดตรง

PSL Chamnarn Bold
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890
DB Nop Intanon

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890
DB Nop Intanon Bold

ตัวเนื้อที่ใช�ในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท� ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท�

   ความแตกต�างในแง�โครงสร�างระหว�างมานพ 4 กับป�อมดำ

เดิมคือมานพ 4 เพ่ิมความสูงขึ้นไปเล็กน�อยด�วยการเพ่ิม

ความหนาของเส�นแนวนอนขึ้นไปอีกเป�นประมาณ 2 ใน 5 

ของเส�นแนวตั้ง ส�วนเส�นรายละเอียดกลางลำตัวยังคงความ

หนาประมาณเดิมไว�. วิธีนี้ทำให�มานพ 4 ตัวแคบกว�าป�อมดำ

เล็กน�อยแต�พ้ืนที่ว�างยังโปร�งเหมือนเดิม. เส�นบนเส�นล�างของ

ป�อมดำเดิมซึ่งมีทั้งลากตรงบ�าง เป�นเส�นโค�งแบนๆ บ�างนั้น ถูก

จัดระเบียบใหม�ให�เป�นเส�นตรงทั้งหมด. มุมฉากระหว�างเส�น

แนวนอนกับแนวตั้งได�รับการลบมุมอย�างประณีตในมานพ 4 

ทำให�ดูดีไม�เหลี่ยมจัดจนเกินไป.

    ถ�าพิจารณามานพ 4 ที่รายละเอียดเส�นกลางลำตัวแต�ละ

อักษร  จะพบว�าเส�นทะแยงส�วนใหญ�ไม�ว�าจะเป�นกลุ�ม น-ม, 

ท-ห ที่เคยลากเป�นเส�นตรงในป�อมดำเดิมนั้นถูกใส�ความโค�ง

เข�าไปเล็กน�อยในมานพ 4  ยกเว�นกลุ�ม ผ-พ ที่ยังคงเป�น

เส�นตรงเหมือนเดิม. ส�วนหัวขมวดของ ข-ช เดิมที่เคยเน�นให�

หนาตรงแนวดิ่งถูกลดน้ำหนักให�บางลง แล�วขยับเล่ือนเฉพาะ

เส�นหน�าเข�ากลางลำตัวเล็กน�อยโดยปล�อยส�วนหัวไว�ที่เดิม. 

หัว ข-ช ของมานพ 4 จึงดูปลอดโปร�งขึ้นบนเรือนร�างที่ไม�

กว�างจนเกินไป (ช ช�าง ไม�ควรกว�างเท�า ย ยักษ�.)

    การปรับเปล่ียนโครงสร�างและขัดเกลารายละเอียดเล็กๆ 

น�อยๆ ทำให�มานพ 4 เป�นหนึ่งในแบบอักษรลอกมาตรฐานที่

นิยมใช�กันในงานออกแบบสื่อสารยุคนั้น. เมื่อเริ่มเข�าสู�ยุค

ฟอนท� PostScript ของไทย (ราวป� พ.ศ.2530) นั้น มานพ 4 

ในรูปดิจิทอลที่ชื่อ EAC Intanon ยังถูกถ�ายทอดเปลี่ยนชื่อ

ไปเป�นฟอนท� PostScript อีกหลายตัวตามมา เช�น JS Kiat, 

UPC Salvia  รวมทั้งฟอนท�เข�ารหัส Unicode ในยุคป�จจบัน

ที่กลับมาใช�ชื่อเดิมคือ TF Intanon. นี่เป�นการแสดงให�เห็นว�า

ตัวพิมพ�รูปแบบนี้ลงตัวเพียงไรถึงยืนระยะได�นานจนป�จจบัน.

    อย�างไรก็ตาม ลูกหลานของป�อมดำก็ยังคงมีเพียงตัว Bold 

ให�ใช�เพียงน้ำหนักเดียว  อีกทั้งตัวอักษรลาตินที่ทำมาให�ใช�

ร�วมกันก็ยังคงเป�น Eurostile ที่ยังไม�ได�ผ�านการปรับปรง

ความกว�างและน้ำหนักเส�นให�มีหนักเบาเหมือนป�อมดำ

ต�นแบบ. UPC Salvia มีตัวลาตินที่แคบและเล็กเกินไปมาก

เมื่อเทียบกับตัวไทย  ถ�าพิมพ� 10 October จะเห็นเลข 0 

อารบิก (ที่ได�ส�วนกับตัวไทย) มีขนาดใหญ�กว�าตัวพิมพ�ใหญ� O 

ดูประหลาดมาก (ฟอนท�มาตรฐานเลข 0 ต�องแคบกว�าตัว

พิมพ�ใหญ� O เสมอเพ่ือความสวยงามและไม�ให�ดูสับสนกัน.) 

ส�วนใน TF Intanon ตัวอักษรลาตินของมันกลับดูกว�างเกินไป

ไม�ได�ส�วนกับอักษรไทย รวมทั้งไม�ได�เน�นเส�นหนักเบาเหมือน

ป�อมดำหรือ EAC Intanon ต�นแบบ.

    เมื่อเกิดโครงการอนุรักษ�แบบตัวอักษรลอกของ อ. มานพ

ที่ยังไม�เคยถูกทำเป�นตัวพิมพ�มาก�อนให�เป�นฟอนท� Unicode  

ทาง DB จึงถือโอกาสรวมเอามานพ 4 เข�าไว�ด�วยแม�ว�าจะเคย

ถูกสร�างเป�นฟอนท�ชื่อ EAC Intanon และอื่นๆ มาแล�ว

ก็ตาม  ทั้งนี้เพ่ือให�ฟอนท�ชุด DB LetterPress ที่รวมแบบ

อักษรลอกชุดมานพไว�ด�วยกันมีความสมบูรณ�ย่ิงขึ้น.

    ในการแก�ไขปรับปรงเป�นฟอนท�ใหม� ชื่อ DB Nop 

Intanon นั้น อ.มานพได�ฝากผมให�ช�วยลดความสูงของ 

โ ใ ไ ลง. ในส�วนอักษรอื่นๆ ดูเผินๆ แล�วมันสมบูรณ�มากจน

แทบไม�เหลืออะไรให�ผมต�องปรับปรงอีก นอกจากขมวดหาง

ตัว ฎ และ ฏ ที่ลดน้ำหนักเส�นให�ดูโปร�งขึ้นได�อีก  และ 

สระอะ ที่เพ่ิมให�เข�มขึ้นได�อีกเล็กน�อย. นอกนั้นเป�นการปรับ

แก�ตามมาตรฐานของ DB คือเครื่องหมายไม�ยมก (ๆ) เดิมถูก

ต�อหางให�เลยเส�นฐานลงมาเพื่อให�สังเกตเห็นความแตกต�าง

ไปจากไปยาลน�อย (ฯ) ที่หางอยู�เสมอเส�นฐานอย�างชัดเจน 

(สัญญาณสื่อที่ไม�ชัดในบางสื่อของยุคนี้มีผลทำให�ไม�ยมก

หางสั้นบางฟอนท�อ�านสับสนเป�น า หรือ ฯ ได�.)

    ผมพยายามเอาป�อมดำกลับมาศึกษาเทียบกับ EAC 

Intanon ทีละตัว เผื่อป�อมดำจะมีอะไรที่ดีกว�าหลงเหลืออยู�

ผมจะได�เอามาใช�! ความพยายามไม�สูญเปล�า ผมพบข�อดีที่

ตัว ร และ ตัวการันต�. มุมฉากที่อยู�ระหว�างเส�นกลางกับ

เส�นตั้งของ ร ในป�อมดำไม�ได�ลบมุมให�มนเลย ขณะที่ ร 

ของ EAC Intanon ลบมุมมากเกินไปเล็กน�อยทำให�เกิด

ภาพลวงตาว�าเส�นตั้งของมันเอนไปด�านหน�าเล็กน�อย. ส�วนหาง

ตัวการันต�ของป�อมดำ แม�จะสั้นมู�ทู�แต�ปลายหางตัดแนวนอน

สัมพันธ�กับ ไม�หันอากาศ , ไม�โท, ไม�ตรี และปลายหางของ 

จ, ว, อ ฯลฯ. การแก�ไข 2 ตัวน้ีผมใช�หลัก ‘เจอกันครึ่งทาง’ 

โดยการแก�มุมฉากตัว ร ให�คมขึ้นกว�าของ EAC Intanon 

และทำตัวการันต�ใหม�ให�หางยาวสวยแบบ EAC Intanon 

แต�แก�ปลายที่ตัดแนวเฉียงให�กลับไปตัดแนวนอนเหมือนของ

ป�อมดำเดิม.

    สำหรับชุดอักษรลาตินใน DB Nop Intanon Bold

ต�องนำ Eurostile มาปรับสัดส�วนใหม�ให�เข�ากับชุดอักษรไทย 

แล�วรีดน้ำหนักเส�นนอนให�บางลงเพ่ือรักษาเอกลักษณ�เดิมๆ 

ของมานพ 4 ไว�. จากนั้นจึงทำตัว Regular เพ่ิมให�ใช�งานได�

กว�างยิ่งขึ้น.

    ในยุคที่นักออกแบบไทยนิยมใช�ฟอนท�ไทยหน�าตาคล�ายๆ 

อักษรลาตินเป�นตัวดิสเพลย�  หลายคนอาจรู�สึกว�าโฆษณาของ

พวกธุรกิจธนาคารที่นิยมใช�ฟอนท�ไทยแบบมีหัวกลับแทรกตัว

ดูเด�นขึ้นมาอย�างน�าประหลาด! หนังสือพิมพ�บางฉบับ เช�น 

กรงเทพธุรกิจ ใช�ฟอนท�มีหัวเป�นตัวพาดหัวทั้งหมด. ถึงคราวที่

ต�องพูดอะไรออกไปตรงๆ ให�ดูน�าเชื่อถืออย�างธุรกิจที่ผมยก

ตัวอย�างมานี้ บางทีก็ไม�มีอะไรดีเท�ากับการหันกลับไปใช�

บริการของฟอนท�ไทยแบบมีหัวซึ่งเป�นรากเหง�าของเราเอง 

อย�างเช�น DB Nop Intanon ตัวน้ีเป�นต�น. มันเป�นตัวเหล่ียม

ที่โปร�งใสกับคนอ�าน โปร�งใสกับคนออกแบบฟอนท�  เพราะ

ทุกบาทที่จ�ายไปคือค�าความสามารถพิเศษที่คืนกลับไปหาผู�

ออกแบบฟอนท�ทุกคนที่มีส�วนร�วมในการอนุรักษ�ตัวตะกั่ว

ป�อมดำที่ทรงคุณค�านี้ไว�. ส่ิงที่ผมอยากรู�มากในขณะที่

เขียนถึงบรรทัดนี้คือ

   ใครเป�นผู�ออกแบบป�อมดำ?

ถึงคราวท่ีต�อง

พูดอะไรออกไปตรงๆ 

ให�ดูนาเช่ือถือ

บางทีก็ไม�มีอะไรดี

เท�ากับการหันกลับ

ไปใช�บริการของ

ฟอนท�ไทยแบบมีหัว

ซ่ึงเป�นรากเหง�า

ของเราเอง

10 October
  UPC Salvia Bold

ไทย LATIN
 TF Intanon


