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ดีบี นพ โอลดสไตล

กับขอบงใช (ที่ไมบังคับ)
DB Nop OldStyle
เปนฟอนทอนุรักษแบบอักษรมานพ 20-21
จากแผนอักษรลอก ‘Letter Press’
ของ Mecanorma
DB Nop OldStyle is a makeover of two predesktop publishing fonts, Manop 20 and Manop
21, which were marketed as dry-transfer type by
Mecanorma. A dry-transfer sheet typically contained a font in a single weight; thus Manop 20
was in regular while Manop 21, its bold version.
A combination of Humanist and Old-Style modeling was evident in the serif of Manop 20-21 where
a slight curve is seen in its horizontal segment.
Also taking on a Humanist style was the angledbar of the letter which was modeled after the
Latin lowercase e. The straight verticals of the
fonts, however, indicated the influence of the
Old-Style uprights which differed from the
slightly curved Humanist stems.

อ

In DB’s makeover version, the confusing couples
of ผ-พ and ฝ-ฟ were reshaped for improved legibility. A medium weight was added along with
corresponding italics for each weight, making a
total of six styles. Its Latin complementary set was
chosen from a suitable English font with Humanist and Old-style features matching its Thai
counterparts.

ลักษณะกวางๆ ของมานพ 20 (Regular) และ
มานพ 21 ( Bold) คือฟอนทเสมือนโรมันประเภทมี serif
ลักษณะที่เจาะจงแคบเขามาคือเปน serif ยุคตนๆ.
เปนธรรมดา ไมวาจะเปนตัวพิมพของชาติภาษาใดก็ตาม
ที่มักจะเปนตัวที่คลายกับลายมือเขียนที่ผูอานคุนเคยอยูแลว
(ตอมาจึงคอยมีการปรงแตงเพิ่มเติมเพื่อใหอานงายสวยงาม
ดวยศาสตรและศิลปของตัวพิมพเอง.) ลักษณะที่อิงลายมือ
เขียน (ดวย broad-nibbed pen) ของมานพ 20-21 ที่เห็น
ไดชัดคือ สวนปลายที่เปน serif นั้น พบวาเสนแนวระดับจะเวา
เขาหาเสนแนวตั้ง (stem) เล็กนอย. ยิ่งพิจารณาดูตัว อ พบวา
สวนหัวจะเปนขีดเฉียงขึ้นเล็กนอยซึ่งเปนไปในลักษณะ
กลับดานกับตัว e แบบ angled bar. ทั้งปลาย serif และ
หัวตัว อ ของมานพ 20-21 ลวนมีรากเหงามาจากตัวเรียง
ตะกั่วกลุม Humanist Face. อยางไรก็ตาม เสนแนวตั้งของ
มานพ 20-21 กลับขนานกันตลอดเสน เหมือนตัวพิมพยุค
ถัดมาคือ Garalde หรือ Old Style ซึ่งตางจากกลุม
Humanist ที่มักดูคอนขางคอดกลาง หรือบิดเอนเล็กนอย
ตามน้ำหนักกดปากกาของชางเขียน. ในเมื่อมานพ 20-21
คลายทั้งฟอนท serif กลุม Humanist และกลุม Old Style
ผสมกันดังนี้แลว เราควรใหชื่อฟอนทอนุรักษชุดนี้ในภาค
Opentype วาอะไรดี?

พ็อกเก็ตบุคบน 'วัฒนธรรมและกษัยธรรม' ใชตัวขูด มานพ 21
(สำนักพิมพสยามรัฐ พิมพครั้งแรก ธันวาคม 2523)
และลาง 'เมียหลวง' ชื่อคนเขียนคนแปล ใชตัวขูด มานพ 20
(บริษัท สี่เกลอ จำกัด ไมไดระบุเดือนปที่พิมพ)

มานพ 20-21 อักษรลอกแบบใหม สำเนายอจาก
หนังสือแบบอักษรไทย ของสยามวาลา
ถาใชขนาดเล็กเกินไปจะสังเกตตัวหัวหยักไดยาก

ถาไปถามฝรั่งทั่วๆ ไปวา ฟอนทกลุม Humanist
กับ Old Style มันตางกันอยางไร คงมีไมกี่คนที่ตอบได!
(นับประสาอะไรกับคนไทยอยางเราๆ) เพราะมันเกิดประมาณ
ยุค Renaissance ของยุโรป มีความเกาใกลเคียงกัน. แมแต
ฟอนท Horley Old Style ซึ่งชื่อมี Old Style ลงทายแทๆ
ในตำราฝรั่งบางเลมยังจัดใหอยูในกลุม Humanist จึงไมแปลก
ที่ชื่อใหมของมานพ 20-21 ในภาค Opentype จะเปน DB
Nop OldStyle เนื่องจากลักษณะของมานพ 20-21 ตนแบบ
เปนสวนผสมของ Humanist กับ Old Style ดังที่ไดกลาว
มาแลว. ยิ่งกวานั้นคำวา OldStyle เหมาะที่จะใชกำกับสำเนียง
ของฟอนทมากกวา Humanist ซึ่งกินความกวางเกินไป.
ถาเราใหชื่อเปน DB Nop Humanist อาจสับสนคิดวาเปน
ฟอนทเสมือนโรมันกลุม Humanist Sans ซึ่งไมมี serif
(ขณะที่มานพ 20-21 มี serif) ก็ได.
ไมเฉพาะสวนปลาย serif ของมานพ 20-21 เทานั้น
ที่ดูออนชอย, ไมวาจะเปนสวนหัวอักษร สวนหาง ฯลฯ
ยังพิถีพิถันหาตัวจับยากอยูจนกระทั่งทุกวันนี้. นั่นอาจเปน
เพราะฟอนทไทยแบบมี serif นั้นทำยากจึงมีใหเลือกนอย.
ตามหลักฐานจากหนังสือแบบตัวอักษรไทย ของสยามวาลา
ที่เราใชอางอิง (ไมปรากฏเดือนปที่ตีพิมพ) มานพ 20-21
ยังเปนอักษรแบบใหมที่ อ.มานพ ศรีสมพร ออกแบบไว
2 อันดับทายสุดเพราะมันทำยากนั่นเอง.
แบบมานพ 20-21 ที่ไดจากหนังสือของสยามวาลานั้น
เราไดมาแคพยัญชนะ ก-ฮ เทานั้น สวนสระวรรณยุกตผม
ตองคนหาจากสิ่งพิมพเกา (กอนป พ.ศ.2530) อยูเปนแรมป.
เมื่ออนุรักษเปนฟอนท DB Nop OldStyle เราพยายามเก็บ
รายละเอียดที่งดงามเดิมๆ ไวใหครบถวนมากที่สุด มีเปลี่ยน
แปลงเพิ่มเติมบางเล็กนอยเพื่อเปนการแกปญหาคูสับสน
ระหวาง ผ-พ, ฝ-ฟ รวมทั้งกลุมหัวหยักระหวาง ช-ซ, ม-ฆ
และ ท-ฑ. ตัว ผ ไดแกไขจากที่หยักกลางสูงเสมอหัวเหมือน
พ ไปเปนตัวที่คลาย ต กลับหัว. พวกหัวตัวหยัก ฆ, ซ, ฑ
ไดเพิ่มรอยหยักใหกวางดูเดนชัดขึ้น. ตัวที่ผมขออนุญาต
อ.มานพ แกไขใหมนี้ถูกใชเปนตัวหลักจะไดอานงายขึ้น แมใช
ในขนาดเล็กหรือขนาดโตแตตองดูจากระยะไกลๆ (ซึ่งก็เห็นได
แคตัวเล็กๆ อยูดี!) สวนตัวดั้งเดิมยังคงมีใหเลือกคนใชจาก
(โปรแกรมใชงานที่มี) Alternate ได ในกรณีที่พจิ ารณาแลว
วาขนาด (ใหญ) และระยะการอาน (ใกล) เพียงพอ.
ในการทำชุดอักษรโรมัน ใหเขากับตัวดิสเพลยไทย
DB Nop OldStyle นั้น ผมจำเปนตองหาฟอนทโรมันสคริปท
เทียบเคียงเอง เนื่องจาก อ.มานพ จำไมไดแลววา มานพ
20-21 ไดเคาโครงมาจากแบบตัวพิมพฝรั่งตัวไหน (บางตัว
อาจารยก็ทำขึ้นมาเอง ไมไดเจาะจงวาจะใหไปเหมือนฟอนท
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Nop OldStyle
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Nop OldStyle Medium
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB Nop OldStyle Bold
ฟอนทโรมันแบบมี serif ทั้ง 5 กลุม

ตัวอยางฟอนทดีบีเสมือน

Humanist
Horley OldStyle

1

Garalde
(Old Style)

2

Galliard

Transitional 3
Century Schoolbook

Didone
Bodoni

4

Slab Serif 5
Courier

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ดีDB NopบOldStyle
ี นพ โอลดสไตล
ดีDB Satawus
บี ศตวรรษ
DB Bodin

ดี
บ
ี
คู
ล
เลตเตอร
DB CoolLetter

ชุดตัวเอนของ DB Nop OldStyle ไทย
กลับตองปรับปรุงใหเขากับตัว italic
ของ Horley Old Style
ซึ่งมีตัวพิมพเล็กที่ผอมและพลิ้วไหว
กวาตัวตั้ง เพราะ serif ถูกเปลี่ยนไป
เปนเสนตวัดปลายแหลม
ฝรั่ง เหมือนเชน 'มานพติกา' ที่ตองการเทียบเคียงกับ
Helvetica) เทาที่ลองคนหาดูผมพบวาฟอนท Horley Old
Style นั้น มี e แบบ angled bar และมี stem (เสนดิ่ง)
ขนานกันตลอดเสน. กลาวไดวา Horley Old Style มีความ
เปนลายมือเขียนนอยกวาพวก Humanist Face ดวยกัน ซึ่ง
สอดคลองกับรายละเอียดของมานพ 20-21 ในตอนตน จึงนำ
Horley Old Style มาปรับแตงสัดสวน รวมทั้งรายละเอียด
เล็กๆ นอยๆ ใหเขาชุดกับตัว DB Nop OldStyle ไทย.
แตในทางกลับกัน ชุดตัวเอนของ DB Nop OldStyle ไทย
กลับตองปรับปรงใหเขากับตัว italic ของ Horley Old Style
ซึ่งมีตัวพิมพเล็กที่ผอมและพลิ้วไหวกวาตัวตั้ง เพราะ serif
ถูกเปลี่ยนไปเปนเสนตวัดปลายแหลมแทนนั่นเอง.
สำหรับนักออกแบบที่พิถีพิถันกับการใชตัวอักษรคลาสิก
เยี่ยงมานพ 20-21 ซึ่งมีความหนาแตกตางกันพอสมควรนั้น
คงอยากไดมานพ 20.5 ดวย! DB Nop OldStyle จึงมีตัว
Medium แทรกกลาง เพิ่มใหดวยเปน 3 น้ำหนัก พรอม
ตัวเอน รวมเปน 6 สไตล ไมใหนอยหนาฟอนทรนหลังอยาง

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
DB Satawus (ฟอนทเสมือน Century Scoolbook) หรือ
DB Suvanni (ฟอนทเสมือน Souvenir). อันที่จริง อ.มานพ
ก็เคยทำตัวไทยแบบมี serif 3 น้ำหนักมาแลว คือ มานพ 1718-19 นั่นเอง. แตเนื่องจากเรามีฟอนท EAC Noparat
ฟอนทฝมือ อ.มานพ (ที่ถูกกอปปไปเปนฟอนทอีกหลายชื่อ)
ใชเทียบเคียงมานพ 17-18-19 ไดอยูแลว (หนาตาคลาย
กันมาก แมวาจะมีเพียง 2 น้ำหนักเองก็ตาม) ชุด DB Letter
Press จึงไมไดบรรจมานพ 17-18-19 ไว.
เมื่อมีของดีใหใชแลว ปญหาขั้นตอมาคือจะใชอยางไร
ใหเหมาะสม? ขอบงใชของ DB Nop OldStyle พอสรปไดเปน
3 ขอดังนี้
1. ใชเปนตัวดิสเพลยไทยกับเรื่องราวยอนยุคของโลก
ตะวันตกในชวงศตวรรษที่ 15-16 เพราะมีรากเหงามาจาก
ตัวเรียงพิมพตะกั่วกลุม Humanist และ Old Style ที่เกิด
ในชวงนั้น.
2. เหมาะสมกับเรื่องราวของกรีก และโรมันโบราณ
เนื่องจากตัวพิมพกลุม Humanist และกลุม Old Style จำนวน
มากเกิดในยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณ
(ยุค Renaissance ในยุโรป ค.ศ.1453-1527) จึงมีบทบาท
สำคัญในฐานะเครื่องบันทึกเรื่องราวระหวางเวลา 1,000 ป
แหงสมัยกลางที่เคยลบเลือนไป.
3. ไมควรใช DB Nop OldStyle กับงานเชิง
ประวัติศาสตร, วัฒนธรรมประเพณี หรือภูมิปญญาไทย
เพราะเรามีตัวอักษรหัวกลมเปนอัตลักษณ ซึ่งเทียบเคียงไดกับ
serif ของฝรั่ง และตัวไทยประเพณีอื่นๆ ใหเลือกใชเปนตัว
ดิสเพลยไดมากพออยูแลว (รวมไปถึงชาติอื่นๆ เชน จีน,
ญี่ปุน, เกาหลี, อินเดีย ฯลฯ ที่เรามีฟอนทไทยเสมือนอักษร
ของชาตินั้นๆ ใหใชอยูแลว).
ผมเคยเห็นโลโกยาสมุนไพรพื้นบานไทยใชฟอนทไทย
แบบมี serif รูสึกขัดตา เปนอาการที่เรียกวา ‘หัวมงกุฎไทย
ทายมังกรไฟฝรั่ง’. ใครจะซื้อ DB Nop OldStyle (ในชุด
DB Letter Press) ไปใชเยี่ยงนี้ถือวาไมตรงขอบงใช.
ขอบงใชก็คือขอบงใชเทานั้น ไมใชขอบังคับ…

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