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ดีบี นพพนา

เกิดมากวาง สรางมาแกรง
DB NopPana เปนฟอนทดิสเพลย ไทยหัวกลม
ตัวกวาง ที่สรางมาจากแบบอักษรขูด มานพ 9
DB NopPana is a makeover of Manop-9, a
dry-transfer typeface of Manop Srisomporn who
recast it from his own Manop-2. The reshaping
process was done by extending the width of the
characters, without altering their glyph tracing
or stroke weight, thereby resulting in noticeably
wider letters.
If the glyphs of Manop-2 were stretched
out, a problem would crop up: the in-line
vowels would become too wide, and the ends
of the some horizontal curves would flare out
noticeably. With his ingenuity, the designer
employed a neat approach to tackle the
problem. He simply squeezed in the widths of
the in-line vowels making them very narrow,
and terminated the horizontal curves with
a vertical cut. This design solution made
Manop-9 well suited to tight setting—a design
fad of the 1980s. A look of intense earnestness
could be achieved even though the stroke width
of the font was only a tad thicker than the usual
norm.
The digital makeover of Manop-9 is named
DB NopPana. Bundled with the new font are:
two additional weights, bold and light, as well
as their corresponding italics, which altogether
make up six styles. (Manop-2, recast as DB
NopAnan, is available in six styles as well.)
The word Pana, meaning forest, connotes the
expansiveness and power of type.

มานพ 9 สำเนายอจาก หนังสือแบบอักษรไทย ของสยามวาลา

หลบไม โท
สระ โ,ใ,ไ ที่มีขนาดแคบ สามารถหลบเลี่ยง
การชนสระ วรรณยุกต ทำใหลดชองไฟลงได

อาจารย มานพ ศรีสมพร

กอนจะถึงยุคฟอนท PostScript เรามีฟอนทไทยแบบ
ตัวกวางใหเลือกใชนอยมาก. ในยุคตัวเรียงตะกั่วเรามี ปอมดำ
เพียงแบบเดียวที่จัดวาคอนขางกวาง. เมื่อเขาสูยุคตัวเรียงพิมพ
ดวยแสง นักออกแบบสามารถสั่งชางเรียงทำตัวพิมพให
บีบผอม ยืดกวาง เอนหนา เอนหลัง ไดตามใจชอบ แตยัง
ตองรองานจากคนอื่นไมสะดวกเหมือนทำเองดวยโปรแรม
InDesign ในปจจบัน. ตัวกวางพิเศษที่ไดจากการสั่งเครื่องทำ
ไมวาจะเปนตัวเรียงพิมพคอมพิวท (ที่ตองรอเอาทพุทเปนแผน
โบรไมดมาตัดปะทำอารทเวิรค) หรือตัวสั่งเองจากคอมฯ
ก็ตามนั้น โดยมากจะดูยืดยวยไมลงตัวเหมือนตัว Extended
ที่นักออกแบบตัวพิมพตั้งใจทำขึ้นมาเปนพิเศษเพิ่มจากตัว
Regular (เปนการขยายสมาชิกครอบครัวตัวพิมพใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น.)

มานพ 2

มานพ 2 ยืดกวาง

มานพ 9

อาจเปนเพราะวาตัวพิมพแบบกวางๆ สามารถใชเครื่อง
สั่งยืดจากตัวปรกติไดดังที่กลาวมา จึงทำใหไมคอยมีใครคิด
จะออกแบบตัวพิมพไทยชนิดตัวกวางโดยเฉพาะมาใหใช.
ในทางกลับกัน แบบอักษรลอก มานพ 9 เกิดขึ้นในยุคที่
เทคโนโลยีการขยายความกวางรูปอักษรของตัวพิมพดวย
เครื่องยังไมเกิดในเมืองไทย ดังนั้นนักออกแบบกราฟกที่
อยากใชอักษรตัวกวางจึงมีอยูสองทางเลือก คือประดิษฐใชเอง
หรือไมก็ซื้อแผนอักษรลอกมาใช. เราตองกลาวขอบคุณ
'ขอจำกัดทางเทคโนโลยี' ที่มีสวนชวยใหแบบอักษรดีๆ
อยางมานพ 9 ไดแจงเกิด!
เพื่อตอบสนองความตองการของนักออกแบบในขณะนั้น
อ.มานพ ศรีสมพร ไดออกแบบอักษรลอกชนิดตัวกวางพิเศษ
ไว 2 แบบ คือตัวเสมือนอักษรโรมัน Manoptica Extended
และตัวดิสเพลยหัวกลมไทยแท มานพ 9. ลักษณะโดยทั่วไป
ของ มานพ 9 มีสวนคลายกับมานพ 2 ที่เกิดขึ้นกอนหนา
ไมวาจะเปนการเดินเสนตามมาตรฐานอักษรไทยหรือน้ำหนัก
เสนที่ใช แตกตางกันที่อักษรโดยรวมของมานพ 9 มีความ
กวางมากกวามานพ 2 อยางเห็นไดชัดเพราะเกิดมาเพื่อเปน
ตัวกวางโดยเฉพาะ.
ถาเราทดลองนำแบบอักษรมานพ 2 มาขยายความกวาง
ออกประมาณมานพ 9 โดยไมดัดแปลงใดๆ เราจะพบวารูป
สระหลายตัวจะดูกวางเกินไป ขณะเดียวกันปลายเสนบนของ
อักษรซึ่งตัดแนวนอนจะบานออก. เพื่อใหแบบอักษรลอก
ทรงกวางมานพ 9 ดูแตกตางและกระชับกวาการนำมานพ 2
มายืดโดยตรง อ.มานพ ผูออกแบบไดใชวิธีการอันแยบยล
โดยการลดขนาดความกวางรูปสระหนา (โ,ใ,ไ) และสระหลัง
(ะ,า) ใหแคบกวาตัวพยัญชนะทั่วไป และตัดปลายเสนบน
อักษรทุกตัว (จ,ล,ว,อ ฯลฯ) ในแนวดิ่งแทน. นี่คือเคล็ดลับที่
ทำใหงานที่ไดจากการใชมานพ 9 (ในยุคที่นิยมขูดชองไฟชิดๆ)
ดูเขมขนหนักแนนทั้งๆ ที่น้ำหนักเสนของมันไมถือวาหนา
สักเทาไร.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopPana Light
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopPana
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopPana Bold
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เราตองกลาวขอบคุณ
'ขอจำกัดทางเทคโนโลยี'
ที่มีสวนชวยใหแบบอักษรดีๆ
อยางมานพ 9 ไดแจงเกิด!

มานพ 2

มานพ 9

ดวยการอานขอความที่ใชมานพ 9 และมานพ 2 อยาง
ผิวเผินเราอาจแยกแยะไมออกดวยซ้ำ วานอกจากสัดสวน
ความกวางแลวมีอะไรบางที่มานพ 9 แตกตางไปจากมานพ 2
แตดวยการดูภาพโดยรวม ความรูสึกที่เราสามารถจับตองได
ไมตางกันก็คือ มานพ 9 ดูมั่นคงและแกรงกราวกวามานพ 2.
เรารับรูวาชามมั่นคงกวาถวย โซฟามั่นคงกวาสตูล ฯลฯ จึง
เอาประสบการณเหลานี้มาตัดสินความมั่นคงของแบบอักษร
ทั้งสองดวยการเปรียบเทียบขนาดความกวางกัน. แลวอะไร
ที่ทำใหมานพ 9 ดูแกรงกราวกวามานพ 2 ? คำตอบคือ การ
เปลี่ยนเสนโคงเล็กๆ นอยๆ ของมานพ 2 ใหกลายเปนเสน
ทะแยงในมานพ 9 ดังตอไปนี้:ก ปากมีรอยหยักออกเปนเสนทะแยงแทนที่จะโคง
เล็กนอยเหมือน ก ของมานพ 2. อีกทั้งมุมที่ปลายปากยัง
ถูกตัดในแนวดิ่งตามปลายเสนบนของ จ,ล,ว,อ. เนื่องจาก
ก เปนทั้งพยัญชนะตนคำไทยทั่วๆ ไป (เชน โกง, กิน)
และตัวสะกดแมกก (เชน ตก, นรก) มีความถี่ในการใชงานสูง
อีกทั้งยังมีจำนวนสมาชิกอักษรคลายมากที่สุด (พวกหัวเขา
ถ,ฌ,ญ,ณ,ฤ และหัวออก ภ,ฎ,ฏ,ฦ) จึงสงอิทธิพลไมนอยตอ
ความรูสึกที่มีตองานที่ใชมานพ 9.
ง หางเปลี่ยนจากที่เคยโคงเล็กนอยในมานพ 2 เปน
เสนตรงเชิดชันขึ้นไป แลวจบดวยการตัดปลายหางทะแยง
แหลมเสมอสวนหัว ทำใหดูเฉียบคมเหมือนปลายเสนบน
จ,ล,ว,อ ที่เกิดคมแหลมจากการตัดในแนวดิ่ง.
ช ใชหางเฉียงทะแยงขึ้นสูงเสมอหัว แทนหางหยักโคง
เหยียดตั้งเลยหัวเล็กนอยแบบมานพ 2. ทำใหสายตาของเรา
แยกแยะ ช - ข ของมานพ 9 ออกจากกันไดงายไมแพของ
มานพ 2 ทั้งๆ ที่ปลายหางอยูในแนวที่ต่ำกวา.
ซ,ต เสนหยักใชเสนหักเฉียงแทนเสนโคงเดิมที่พบใน
มานพ 2. เชนเดียวกับมุมบนของ ท มีการเพิ่มสันเล็กนอย
ไมไดปลอยโคงมนลวนๆ เหมือนของมานพ 2 ทหารของ
มานพ 9 จึงดูแกรงกวา.

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

อักษรไทยประดิษฐ
อักษรไทยประดิษฐ
เปรียบเทียบ JS Pisamai (บน)
กับ DB NopPana Italic (กลาง)
และ DB NopPana Bold Italic (ลาง)

ร ถูกเปลี่ยนเสนกลางจากที่เคยโคงในมานพ 2 มาเปน
เสนตรงทำมุมฉากกับเสนตั้งดวยความจำเปน ทั้งนี้เพราะ
จะไดเสนตั้งที่ยาวชัดเจนกวา. มุมดานขวาของตัว ร ถูกตัด
ในแนวดิ่งเหมือนปากของตัว ก รวมทั้งเสนบนของมันยัง
ถูกกดใหลาดกอนโคงไปดานหลังคลายเสนบนของตัว ก.
สวนอักษรคลายของมันคือ ธ และ ฐ นั้น ธ ออกแบบตอเนื่อง
จาก ร สวน ฐ ซึ่งเปนอักษรคลายของ จ ดวยเชนกันนั้น
ยังคงใชเสนหลังแบบเฉียงสอบเขากลางลำตัวเหมือนตัว จ
ซึ่งทรงตัวไดดีกวาเสนหลังตั้งตรงแบบตัว ร. เสนกลางและ
เสนบนตัว ฐ ของมานพ 9 จึงเปนโคง (แบบมานพ 2) เดิม
เพียงแตแตงปลายหางใหตัดแนวดิ่งตาม ร และ ธ.
ในการพัฒนามานพ 2 เปนมานพ 9 นั้น นอกจากการเอา
เสนตรงเขาแทนที่เสนโคงแลวยังมีความเปลี่ยนแปลงในจด
ที่นากลาวถึงไมนอย คือ ที่หยักกลางตัว ย และที่หางตัว ส,ศ
ซึ่งลวนมีสวนชวยเสริมความแกรงใหมานพ 9 ดูกราวยิ่งขึ้น.
ย มีเสนหยักกลางยาวลึกเลยหัวเขากลางลำตัว เปนการ
จงใจออกแบบเพื่อชวยลดความวางภายในลำตัวนั่นเอง. ถาเรา
นำตัว ย ของมานพ 2 ซึ่งมีเสนหยักกลางลึกไมถึงหัวมาลอง
ขยายฐานใหกวางดูก็จะพบความจริงขอนี้. ผลพลอยไดของ
เสนหยักลึกคือได ย ยักษ ที่ดูเขี้ยวยาวขึ้น.
ตัวเนื้อที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
ส,ศ ใชหางรูปทรงคลายเขี้ยวเสือพาดเฉียงทับเสนบน.
ปลายหางแบบนี้ถึงจะอยูในระดับต่ำกวาหาง ส,ศ ของ
มานพ 2 แบบโคงตั้งขึ้นไป ก็ยังดูชัดเจนไมแพกัน ซ้ำยัง
เฉียบคมกวาดวย.
เมื่อมานพ 9 ไดรับการอนุรักษเปนตัวพิมพดิจิทอลชื่อ
DB NopPana มีการแกไขปรับปรงนอยมาก เชน เพิ่มความ
กวางของ ผ,ฝ และลดความกวางของ ว เล็กนอยเทานั้น.
ทั้งชุดมีตัวหนาและบางเพิ่มพรอมตัวเอนใหเลือกใช รวมเปน
6 สไตล (เชนเดียวกับมานพ 2 ในชื่อ DB NopAnan.)
แมมานพ 9 จะไมเคยถูกอนุรักษเปนฟอนทขายเชิง
พาณิชยมากอนเลยก็ตาม แตถาเราลองพิมพ DB NopPana
Italic หรือ DB NopPana Bold Italic ดู เราอาจนึกคุนหนา
เหมือนวาเคยพบเห็นที่ไหนมากอน. อยากรูวาเหมือนใครให
เปดหนังสือ "แบบตัวพิมพไทย" ของ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ตีพิมพ มิถุนายน 2544)
ไปที่หนา ฟ - 173 จะพบฟอนทชื่อ JS Pisamai หนาตาคลาย
กับมานพ 9 มาก เพียงแตเปนตัวเอน (ไมมีตัวตั้ง)เสนหนากวา
มานพ 9 เล็กนอย. ผมเองเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในหนังสือเลมนี้
ยังนึกถึงมานพ 9 เลย. เมื่อลองกลับไปพิจารณาดูอีกครั้ง
จึงพบวาแตกตางจากมานพ 9 ตนตำรับพอสมควรไมวาจะเปน
หัวที่บวมทึบ เสนที่ยังคงขรขระ หรือความกวางตัวอักษร
ที่ไมไดสวนกัน (ดูผอมกวามานพ 9 เล็กนอย) ประกอบกับ
การเลือกตัดปลายเสนบนในแนวเฉียง (ไมเหมือนมานพ 9
ที่ตัดแนวดิ่ง) ทำใหลดความแกรงกราวลงไป. ใครที่ยังคงใช
JS Pisamai อยูผมแนะนำใหเปลี่ยนมาใช DB NopPana
ที่มีทั้งตัวหนา ตัวบาง ตัวตั้ง ตัวเอน ครบเครื่องกวา.

ที่สำคัญคือยังคงรักษาตัวตนของมานพ 9
ที่เกิดมากวาง สรางมาแกรง ไดเปะ!
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