22

33
แบบตัวพิมพปอมดำ
จากหนังสือแบบตัวพิมพ
ของศรีอักษร

ดีบี นพ อินทนนท
เหลี่ยมโปรงใส

หนา
หางตัดแนวนอน
ไมลบมุม

DB Nop Intanon เปนหนึ่งในแบบอักษรขูด
ชุด ‘มานพ’ ที่อนุรักษเปนฟอนท Opentype
โดยไดรับสิทธิ์จากผูออกแบบในการ
ปรับปรุงพัฒนาเชิงพาณิชยรวมกัน
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 continuous 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 classic. 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 (originally derived from Eurostile glyphs) are reshaped so that their horizontal strokes are
made thinner than the stems, which is in line
with the original forms of Pom Dum. The resulting design is named DB Nop Intanon.

ยอนกลับไปยังยุคเรียงพิมพดวยตัวตะกั่วของไทย
จะพบความจริงวาแบบตัวพิมพสมัยนั้นไมวาจะเปนตัวพื้นหรือ
ตัวพาดหัว มักมีหัวกลมมาตรฐานเปนสวนใหญ. ปรากฏวา
กลับมีตัวพิมพหัวกลมเพียงแบบเดียวที่มีสัดสวนความกวาง
มากกวาความสูง และยังเปนตัวพิมพหัวกลมเพียงแบบเดียว
ในยุคนั้นอีกเชนกันที่มีรูปทรงเปนสี่เหลี่ยม โดยมีเสนแนวตั้ง
หนาจัด (มากกวา 1 ใน 4 ของความกวางรูปอักษร) และเสน
แนวนอนบาง (ประมาณ 1 ใน 3 ของเสนแนวตั้ง) ตัวพิมพ
ที่วานี้มีชื่อเรียกตามลักษณะเดนของมันวา ‘ปอมดำ’. ผมเคย
คิดวากลุมตัวเรียงตะกั่วพาดหัวทรงผอม (โปงรอง,โปงใหม)
มีสมาชิกมากสุด เอาเขาจริงๆ ลองกลับไปนับจำนวนขนาด
พอยทของปอมดำจาก ‘หนังสือแบบตัวพิมพของศรีอักษร’ ดู
พบวามีขนาดพอยทลดหลั่นกันลงมาจาก 48, 40, 36, 32,
24, 19.5, 16 จนถึง 12 พอยท รวมจำนวนแลวมากถึง 8
ขนาดพอยท! นี่เปนเครื่องยืนยันถึงความนิยมของปอมดำ
ไดเปนอยางดี.
แลวอะไรที่ทำใหคนนิยมใชปอมดำ? เปนเพราะความ
เหลี่ยมดูเขมแข็ง หรือความกวางดูมั่นคง หรือความเขมดู
หนักแนน หรือความอานงายของมัน? คำตอบคือถูกทุกขอ.
ถาพิจารณาใหดีจะพบความสัมพันธที่วาความเหลี่ยมชวยให
เนนเสนตั้งไดเขมเต็มที่ สวนความกวางชวยใหตัวอานงาย
เนื่องจากทำใหเห็นรายละเอียดกลางตัวอักษรไดชัดเจน.

เสนทะแยงเหยียดตรง

PSL Chamnarn Bold

ฝศ.

ฝศ.หนา

ฝศ.ดำ

ฝศ.ฐานโคง
ตัวไมเขมเทาเดิม

เพื่อใหเขาใจไดงายวาแบบอักษรที่มีเสนบนเสนลาง
ทำมุมฉากกับเสนตั้งอยางปอมดำสามารถเนนเสนตั้งไดเขม
กวาแบบอักษรที่มีเสนบนเสนลางโคงนั้น ผมตองขอยก
ประสบการณที่มีตอ ‘ฝศ.ดำ’ ขึ้นมาเปรียบเทียบ. สมัยเริ่ม
ทำงานออกแบบสิ่งพิมพในปแรกๆ ผมเคยสังเกตเห็นวา
แบบตัวคอมพิวทกราฟก ฝศ.ดำ หนาตาไมเหมือนตัว
ฝศ.ธรรมดา และ ฝศ.หนา ซักทีเดียว โดยเฉพาะตัว อ นั้น
แทนที่จะมีเสนลางโคงกลมเปนเอกลักษณแบบ ฝศ.กลับแบน
ราบติดเสนฐานเสียอยางงั้น! เนื่องจากขณะนั้นผมเปนเพียง
ผูใชตัวพิมพยังไมไดเปนผูออกแบบ จึงไมไดตั้งคำถามวา
ทำไมเขาไมทำเสนลาง อ ของ ฝศ.ดำใหโคงตามกัน? จนเวลา
ผานไปหลายปเมื่อผมมีโอกาสมาออกแบบฟอนทใชเองจึงได
ตั้งคำถามนี้ แลวลองรางตัว อ ของ ฝศ.ดำใหมใหมีเสนลาง
โคงดูบาง จึงพบความจริงวามันดูเล็กและไมดำเขมเทาตัวอื่น.
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเสนหลังแบบตัว ฝศ.นั้นโดยทั่วไปมีทั้งที่

ตั้งเต็มสวนสูง เชน ท, บ, ผ, พ, ม และที่เกือบเต็มสวนสูง
(เพราะเสนบนโคง) เชน ก, จ, ด, ล จึงเนนเสนดำไดมาก
ขณะที่ อ (ที่ผมราง) นอกจากจะมีเสนหนาสั้นอยูแลว เสนหลัง
ยังสั้นกวาตัวอื่นเพราะอยูระหวางเสนโคงบน-ลาง เนนเสนดำ
ไดพื้นที่นอยกวา จึงดูเล็กและน้ำหนักแผวกวา คนออกแบบ
ถึงตองแกปญหาดวยการเปลี่ยนเสนลางของ อ ใหแบนติด
ฐานนั่นเอง (เสนลางตัว ข,จ, ย ของ ฝศ.ดำก็ตองถูกเปลี่ยน
จากโคงเปนแบนดวยเหตุผลเดียวกัน.) ในทางตรงกันขาม
แบบอักษรทรงเหลี่ยมของปอมดำไมเกิดปญหานี้เพราะชุด
พยัญชนะของมันมีเสนตั้งที่ยืนเต็มสวนสูงทั้งหมด (ยกเวน
บางตัว เชน ร.)
สวนที่วาความกวางของปอมดำชวยใหอักษรแตละตัว
อานงายนั้น เปนเพราะผูออกแบบเลือกใชเสนบางๆ (ประมาณ
1 ใน 4 ของเสนตั้ง) กับรายละเอียดที่อยูกลางลำตัวอักษร.
ตางจากตัวเหลี่ยม PSL Chamnarn Bold ที่แมจะดูเขมดำกวา
แตอานไมสบายเทาปอมดำ เพราะตัวจะแคบกวาและเสน
รายละเอียดกลางลำตัวอักษรยังหนากวา ทำใหรูสึกหนักตา
เมื่ออานตอเนื่องไประยะหนึ่ง.
โปงดำนี้เอง เปนตนแบบของ ‘มานพ 4’ แบบอักษรลอก
ปลายยุคตัวเรียงตะกั่วที่ไดรับการอนุรักษอยางตอเนื่อง
เปนตัวเรียงพิมพดวยแสง ชื่อ อินทนนท, เปนฟอนท
PostScript ชื่อ EAC Intanon โดยนักออกแบบคนเดียวกัน
คือ อ.มานพ ศรีสมพร.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Nop Intanon
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Nop Intanon Bold

ถึงคราวที่ตอง
พูดอะไรออกไปตรงๆ
ใหดูนาเชื่อถือ
บางทีก็ไมมีอะไรดี
เทากับการหันกลับ
ไปใชบริการของ
ฟอนทไทยแบบมีหัว
ซึ่งเปนรากเหงา
ของเราเอง

10
October
UPC Salvia Bold

ไทย LATIN
TF Intanon

ความแตกตางในแงโครงสรางระหวางมานพ 4 กับปอมดำ
เดิมคือมานพ 4 เพิ่มความสูงขึ้นไปเล็กนอยดวยการเพิ่ม
ความหนาของเสนแนวนอนขึ้นไปอีกเปนประมาณ 2 ใน 5
ของเสนแนวตั้ง สวนเสนรายละเอียดกลางลำตัวยังคงความ
หนาประมาณเดิมไว. วิธีนี้ทำใหมานพ 4 ตัวแคบกวาปอมดำ
เล็กนอยแตพื้นที่วางยังโปรงเหมือนเดิม. เสนบนเสนลางของ
ปอมดำเดิมซึ่งมีทั้งลากตรงบาง เปนเสนโคงแบนๆ บางนั้น ถูก
จัดระเบียบใหมใหเปนเสนตรงทั้งหมด. มุมฉากระหวางเสน
แนวนอนกับแนวตั้งไดรับการลบมุมอยางประณีตในมานพ 4
ทำใหดูดีไมเหลี่ยมจัดจนเกินไป.
ถาพิจารณามานพ 4 ที่รายละเอียดเสนกลางลำตัวแตละ
อักษร จะพบวาเสนทะแยงสวนใหญไมวาจะเปนกลุม น-ม,
ท-ห ที่เคยลากเปนเสนตรงในปอมดำเดิมนั้นถูกใสความโคง
เขาไปเล็กนอยในมานพ 4 ยกเวนกลุม ผ-พ ที่ยังคงเปน
เสนตรงเหมือนเดิม. สวนหัวขมวดของ ข-ช เดิมที่เคยเนนให
หนาตรงแนวดิ่งถูกลดน้ำหนักใหบางลง แลวขยับเลื่อนเฉพาะ
เสนหนาเขากลางลำตัวเล็กนอยโดยปลอยสวนหัวไวที่เดิม.
หัว ข-ช ของมานพ 4 จึงดูปลอดโปรงขึ้นบนเรือนรางที่ไม
กวางจนเกินไป (ช ชาง ไมควรกวางเทา ย ยักษ.)
การปรับเปลี่ยนโครงสรางและขัดเกลารายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ ทำใหมานพ 4 เปนหนึ่งในแบบอักษรลอกมาตรฐานที่
นิยมใชกันในงานออกแบบสื่อสารยุคนั้น. เมื่อเริ่มเขาสูยุค
ฟอนท PostScript ของไทย (ราวป พ.ศ.2530) นั้น มานพ 4
ในรูปดิจิทอลที่ชื่อ EAC Intanon ยังถูกถายทอดเปลี่ยนชื่อ
ไปเปนฟอนท PostScript อีกหลายตัวตามมา เชน JS Kiat,
UPC Salvia รวมทั้งฟอนทเขารหัส Unicode ในยุคปจจบัน
ที่กลับมาใชชื่อเดิมคือ TF Intanon. นี่เปนการแสดงใหเห็นวา
ตัวพิมพรูปแบบนี้ลงตัวเพียงไรถึงยืนระยะไดนานจนปจจบัน.
อยางไรก็ตาม ลูกหลานของปอมดำก็ยังคงมีเพียงตัว Bold
ใหใชเพียงน้ำหนักเดียว อีกทั้งตัวอักษรลาตินที่ทำมาใหใช
รวมกันก็ยังคงเปน Eurostile ที่ยังไมไดผานการปรับปรง
ความกวางและน้ำหนักเสนใหมีหนักเบาเหมือนปอมดำ
ตนแบบ. UPC Salvia มีตัวลาตินที่แคบและเล็กเกินไปมาก
เมื่อเทียบกับตัวไทย ถาพิมพ 10 October จะเห็นเลข 0
อารบิก (ที่ไดสวนกับตัวไทย) มีขนาดใหญกวาตัวพิมพใหญ O
ดูประหลาดมาก (ฟอนทมาตรฐานเลข 0 ตองแคบกวาตัว
พิมพใหญ O เสมอเพื่อความสวยงามและไมใหดูสับสนกัน.)

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

สวนใน TF Intanon ตัวอักษรลาตินของมันกลับดูกวางเกินไป
ไมไดสวนกับอักษรไทย รวมทั้งไมไดเนนเสนหนักเบาเหมือน
ปอมดำหรือ EAC Intanon ตนแบบ.
เมื่อเกิดโครงการอนุรักษแบบตัวอักษรลอกของ อ. มานพ
ที่ยังไมเคยถูกทำเปนตัวพิมพมากอนใหเปนฟอนท Unicode
ทาง DB จึงถือโอกาสรวมเอามานพ 4 เขาไวดวยแมวาจะเคย
ถูกสรางเปนฟอนทชื่อ EAC Intanon และอื่นๆ มาแลว
ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหฟอนทชุด DB LetterPress ที่รวมแบบ
อักษรลอกชุดมานพไวดวยกันมีความสมบูรณยิ่งขึ้น.
ในการแกไขปรับปรงเปนฟอนทใหม ชื่อ DB Nop
Intanon นั้น อ.มานพไดฝากผมใหชวยลดความสูงของ
โ ใ ไ ลง. ในสวนอักษรอื่นๆ ดูเผินๆ แลวมันสมบูรณมากจน
แทบไมเหลืออะไรใหผมตองปรับปรงอีก นอกจากขมวดหาง
ตัว ฎ และ ฏ ที่ลดน้ำหนักเสนใหดูโปรงขึ้นไดอีก และ
สระอะ ที่เพิ่มใหเขมขึ้นไดอีกเล็กนอย. นอกนั้นเปนการปรับ
แกตามมาตรฐานของ DB คือเครื่องหมายไมยมก (ๆ) เดิมถูก
ตอหางใหเลยเสนฐานลงมาเพื่อใหสังเกตเห็นความแตกตาง
ไปจากไปยาลนอย (ฯ) ที่หางอยูเสมอเสนฐานอยางชัดเจน
(สัญญาณสื่อที่ไมชัดในบางสื่อของยุคนี้มีผลทำใหไมยมก
หางสั้นบางฟอนทอานสับสนเปน า หรือ ฯ ได.)

ตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890

ผมพยายามเอาปอมดำกลับมาศึกษาเทียบกับ EAC
Intanon ทีละตัว เผื่อปอมดำจะมีอะไรที่ดีกวาหลงเหลืออยู
ผมจะไดเอามาใช! ความพยายามไมสูญเปลา ผมพบขอดีที่
ตัว ร และ ตัวการันต. มุมฉากที่อยูระหวางเสนกลางกับ
เสนตั้งของ ร ในปอมดำไมไดลบมุมใหมนเลย ขณะที่ ร
ของ EAC Intanon ลบมุมมากเกินไปเล็กนอยทำใหเกิด
ภาพลวงตาวาเสนตั้งของมันเอนไปดานหนาเล็กนอย. สวนหาง
ตัวการันตของปอมดำ แมจะสั้นมูทูแตปลายหางตัดแนวนอน
สัมพันธกับ ไมหันอากาศ , ไมโท, ไมตรี และปลายหางของ
จ, ว, อ ฯลฯ. การแกไข 2 ตัวนี้ผมใชหลัก ‘เจอกันครึ่งทาง’
โดยการแกมุมฉากตัว ร ใหคมขึ้นกวาของ EAC Intanon
และทำตัวการันตใหมใหหางยาวสวยแบบ EAC Intanon
แตแกปลายที่ตัดแนวเฉียงใหกลับไปตัดแนวนอนเหมือนของ
ปอมดำเดิม.
สำหรับชุดอักษรลาตินใน DB Nop Intanon Bold
ตองนำ Eurostile มาปรับสัดสวนใหมใหเขากับชุดอักษรไทย
แลวรีดน้ำหนักเสนนอนใหบางลงเพื่อรักษาเอกลักษณเดิมๆ
ของมานพ 4 ไว. จากนั้นจึงทำตัว Regular เพิ่มใหใชงานได
กวางยิ่งขึ้น.
ในยุคที่นักออกแบบไทยนิยมใชฟอนทไทยหนาตาคลายๆ
อักษรลาตินเปนตัวดิสเพลย หลายคนอาจรูสึกวาโฆษณาของ
พวกธุรกิจธนาคารที่นิยมใชฟอนทไทยแบบมีหัวกลับแทรกตัว
ดูเดนขึ้นมาอยางนาประหลาด! หนังสือพิมพบางฉบับ เชน
กรงเทพธุรกิจ ใชฟอนทมีหัวเปนตัวพาดหัวทั้งหมด. ถึงคราวที่
ตองพูดอะไรออกไปตรงๆ ใหดูนาเชื่อถืออยางธุรกิจที่ผมยก
ตัวอยางมานี้ บางทีก็ไมมีอะไรดีเทากับการหันกลับไปใช
บริการของฟอนทไทยแบบมีหัวซึ่งเปนรากเหงาของเราเอง
อยางเชน DB Nop Intanon ตัวนี้เปนตน. มันเปนตัวเหลี่ยม
ที่โปรงใสกับคนอาน โปรงใสกับคนออกแบบฟอนท เพราะ
ทุกบาทที่จายไปคือคาความสามารถพิเศษที่คืนกลับไปหาผู
ออกแบบฟอนททุกคนที่มีสวนรวมในการอนุรักษตัวตะกั่ว
ปอมดำที่ทรงคุณคานี้ไว. สิ่งที่ผมอยากรูมากในขณะที่
เขียนถึงบรรทัดนี้คือ

ใครเปนผูออกแบบปอมดำ?

