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 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.

ดีบี นพพนา
เกิดมากว�าง สร�างมาแกร�ง

DB NopPana เป�นฟอนท�ดิสเพลย� ไทยหัวกลม 
ตัวกว�าง ที่สร�างมาจากแบบอักษรขูด มานพ 9

 ก�อนจะถึงยุคฟอนท� PostScript เรามีฟอนท�ไทยแบบ

ตัวกว�างให�เลือกใช�น�อยมาก. ในยุคตัวเรียงตะก่ัวเรามี ป�อมดำ 

เพียงแบบเดียวท่ีจัดว�าค�อนข�างกว�าง. เมื่อเข�าสู�ยุคตัวเรียงพิมพ�

ด�วยแสง นักออกแบบสามารถสั่งช�างเรียงทำตัวพิมพ�ให�

บีบผอม ยืดกว�าง เอนหน�า เอนหลัง ได�ตามใจชอบ แต�ยัง

ต�องรองานจากคนอื่นไม�สะดวกเหมือนทำเองด�วยโปรแรม 

InDesign ในป�จจบัน. ตัวกว�างพิเศษที่ได�จากการสั่งเครื่องทำ 

ไม�ว�าจะเป�นตัวเรียงพิมพ�คอมพิวท� (ที่ต�องรอเอาท�พุทเป�นแผ�น

โบรไมด�มาตัดปะทำอาร�ทเวิร�ค) หรือตัวส่ังเองจากคอมฯ

ก็ตามนั้น โดยมากจะดูยืดย�วยไม�ลงตัวเหมือนตัว Extended 

ที่นักออกแบบตัวพิมพ�ตั้งใจทำขึ้นมาเป�นพิเศษเพ่ิมจากตัว 

Regular (เป�นการขยายสมาชิกครอบครัวตัวพิมพ�ให�สมบูรณ�

ย่ิงขึ้น.)

 อาจเป�นเพราะว�าตัวพิมพ�แบบกว�างๆ สามารถใช�เครื่อง

ส่ังยืดจากตัวปรกติได�ดังที่กล�าวมา จึงทำให�ไม�ค�อยมีใครคิด

จะออกแบบตัวพิมพ�ไทยชนิดตัวกว�างโดยเฉพาะมาให�ใช�. 

ในทางกลับกัน แบบอักษรลอก มานพ 9 เกิดขึ้นในยุคที่

เทคโนโลยีการขยายความกว�างรูปอักษรของตัวพิมพ�ด�วย

เครื่องยังไม�เกิดในเมืองไทย  ดังนั้นนักออกแบบกราฟ�กที่

อยากใช�อักษรตัวกว�างจึงมีอยู�สองทางเลือก คือประดิษฐ�ใช�เอง 

หรือไม�ก็ซื้อแผ�นอักษรลอกมาใช�. เราต�องกล�าวขอบคุณ 

'ข�อจำกัดทางเทคโนโลยี' ที่มีส�วนช�วยให�แบบอักษรดีๆ 

อย�างมานพ 9 ได�แจ�งเกิด!

 เพ่ือตอบสนองความต�องการของนักออกแบบในขณะนั้น 

อ.มานพ ศรีสมพร ได�ออกแบบอักษรลอกชนิดตัวกว�างพิเศษ

ไว� 2 แบบ คือตัวเสมือนอักษรโรมัน Manoptica Extended

และตัวดิสเพลย�หัวกลมไทยแท� มานพ 9. ลักษณะโดยทั่วไป

ของ มานพ 9 มีส�วนคล�ายกับมานพ 2 ที่เกิดขึ้นก�อนหน�า 

ไม�ว�าจะเป�นการเดินเส�นตามมาตรฐานอักษรไทยหรือน้ำหนัก

เส�นที่ใช� แตกต�างกันที่อักษรโดยรวมของมานพ 9 มีความ

กว�างมากกว�ามานพ 2 อย�างเห็นได�ชัดเพราะเกิดมาเพื่อเป�น

ตัวกว�างโดยเฉพาะ.

 ถ�าเราทดลองนำแบบอักษรมานพ 2 มาขยายความกว�าง

ออกประมาณมานพ 9 โดยไม�ดัดแปลงใดๆ เราจะพบว�ารูป

สระหลายตัวจะดูกว�างเกินไป ขณะเดียวกันปลายเส�นบนของ

อักษรซึ่งตัดแนวนอนจะบานออก. เพ่ือให�แบบอักษรลอก

ทรงกว�างมานพ 9 ดูแตกต�างและกระชับกว�าการนำมานพ 2 

มายืดโดยตรง อ.มานพ ผู�ออกแบบได�ใช�วิธีการอันแยบยล  

โดยการลดขนาดความกว�างรูปสระหน�า (โ,ใ,ไ) และสระหลัง 

(ะ,า) ให�แคบกว�าตัวพยัญชนะทั่วไป และตัดปลายเส�นบน

อักษรทุกตัว (จ,ล,ว,อ ฯลฯ) ในแนวด่ิงแทน. นี่คือเคล็ดลับที่

ทำให�งานที่ได�จากการใช�มานพ 9 (ในยุคที่นิยมขูดช�องไฟชิดๆ) 

ดูเข�มข�นหนักแน�นทั้งๆ ที่น้ำหนักเส�นของมันไม�ถือว�าหนา

สักเท�าไร.

อาจารย� มานพ ศรีสมพร

มานพ 9 สำเนาย�อจาก หนังสือแบบอักษรไทย ของสยามวาลา

หลบไม�โท
สระ โ,ใ,ไ ที่มีขนาดแคบ สามารถหลบเลี่ยง
การชนสระ วรรณยุกต� ทำให�ลดช�องไฟลงได�

มานพ 2             

มานพ 9 

มานพ 2 ยืดกว�าง
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5กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890
DB NopPana Light

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890
DB NopPana

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890
DB NopPana Bold

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

 ด�วยการอ�านข�อความที่ใช�มานพ 9 และมานพ 2 อย�าง

ผิวเผินเราอาจแยกแยะไม�ออกด�วยซ้ำ ว�านอกจากสัดส�วน

ความกว�างแล�วมีอะไรบ�างที่มานพ 9 แตกต�างไปจากมานพ 2  

แต�ด�วยการดูภาพโดยรวม ความรู�สึกที่เราสามารถจับต�องได�

ไม�ต�างกันก็คือ มานพ 9 ดูมั่นคงและแกร�งกร�าวกว�ามานพ 2. 

เรารับรู�ว�าชามมั่นคงกว�าถ�วย โซฟามั่นคงกว�าสตูล ฯลฯ จึง

เอาประสบการณ�เหล�านี้มาตัดสินความมั่นคงของแบบอักษร

ทั้งสองด�วยการเปรียบเทียบขนาดความกว�างกัน. แล�วอะไร

ที่ทำให�มานพ 9 ดูแกร�งกร�าวกว�ามานพ 2 ? คำตอบคือ การ

เปล่ียนเส�นโค�งเล็กๆ น�อยๆ ของมานพ 2 ให�กลายเป�นเส�น

ทะแยงในมานพ 9 ดังต�อไปนี้:-

 ก ปากมีรอยหยักออกเป�นเส�นทะแยงแทนที่จะโค�ง

เล็กน�อยเหมือน ก ของมานพ 2. อีกทั้งมุมที่ปลายปากยัง

ถูกตัดในแนวดิ่งตามปลายเส�นบนของ จ,ล,ว,อ. เนื่องจาก 

ก เป�นทั้งพยัญชนะต�นคำไทยทั่วๆ ไป (เช�น โกง, กิน) 

และตัวสะกดแม�กก (เช�น ตก, นรก) มีความถี่ในการใช�งานสูง 

อีกทั้งยังมีจำนวนสมาชิกอักษรคล�ายมากที่สุด (พวกหัวเข�า 

ถ,ฌ,ญ,ณ,ฤ และหัวออก ภ,ฎ,ฏ,ฦ) จึงส�งอิทธิพลไม�น�อยต�อ

ความรู�สึกที่มีต�องานที่ใช�มานพ 9.

 ง หางเปลี่ยนจากที่เคยโค�งเล็กน�อยในมานพ 2 เป�น

เส�นตรงเชิดชันขึ้นไป แล�วจบด�วยการตัดปลายหางทะแยง

แหลมเสมอส�วนหัว ทำให�ดูเฉียบคมเหมือนปลายเส�นบน 

จ,ล,ว,อ ที่เกิดคมแหลมจากการตัดในแนวดิ่ง.

 ช ใช�หางเฉียงทะแยงขึ้นสูงเสมอหัว แทนหางหยักโค�ง

เหยียดต้ังเลยหัวเล็กน�อยแบบมานพ 2. ทำให�สายตาของเรา

แยกแยะ ช - ข ของมานพ 9 ออกจากกันได�ง�ายไม�แพ�ของ

มานพ 2 ทั้งๆ ที่ปลายหางอยู�ในแนวที่ต่ำกว�า.

 ซ,ต เส�นหยักใช�เส�นหักเฉียงแทนเส�นโค�งเดิมที่พบใน

มานพ 2. เช�นเดียวกับมุมบนของ ท มีการเพิ่มสันเล็กน�อย

ไม�ได�ปล�อยโค�งมนล�วนๆ เหมือนของมานพ 2  ทหารของ

มานพ 9 จึงดูแกร�งกว�า.

 ร ถูกเปลี่ยนเส�นกลางจากที่เคยโค�งในมานพ 2 มาเป�น

เส�นตรงทำมุมฉากกับเส�นตั้งด�วยความจำเป�น  ทั้งนี้เพราะ

จะได�เส�นตั้งที่ยาวชัดเจนกว�า. มุมด�านขวาของตัว ร ถูกตัด

ในแนวดิ่งเหมือนปากของตัว ก  รวมทั้งเส�นบนของมันยัง

ถูกกดให�ลาดก�อนโค�งไปด�านหลังคล�ายเส�นบนของตัว ก. 

ส�วนอักษรคล�ายของมันคือ ธ และ ฐ นั้น ธ ออกแบบต�อเนื่อง

จาก ร ส�วน ฐ ซึ่งเป�นอักษรคล�ายของ จ ด�วยเช�นกันนั้น

ยังคงใช�เส�นหลังแบบเฉียงสอบเข�ากลางลำตัวเหมือนตัว จ 

ซึ่งทรงตัวได�ดีกว�าเส�นหลังตั้งตรงแบบตัว ร. เส�นกลางและ

เส�นบนตัว ฐ ของมานพ 9 จึงเป�นโค�ง (แบบมานพ 2) เดิม 

เพียงแต�แต�งปลายหางให�ตัดแนวดิ่งตาม ร และ ธ.

 ในการพัฒนามานพ 2 เป�นมานพ 9 นั้น นอกจากการเอา

เส�นตรงเข�าแทนที่เส�นโค�งแล�วยังมีความเปลี่ยนแปลงในจด

ที่น�ากล�าวถึงไม�น�อย คือ ที่หยักกลางตัว ย และที่หางตัว ส,ศ 

ซึ่งล�วนมีส�วนช�วยเสริมความแกร�งให�มานพ 9 ดูกร�าวย่ิงขึ้น.

 ย มีเส�นหยักกลางยาวลึกเลยหัวเข�ากลางลำตัว เป�นการ

จงใจออกแบบเพื่อช�วยลดความว�างภายในลำตัวนั่นเอง. ถ�าเรา

นำตัว ย ของมานพ 2 ซึ่งมีเส�นหยักกลางลึกไม�ถึงหัวมาลอง

ขยายฐานให�กว�างดูก็จะพบความจริงข�อนี้. ผลพลอยได�ของ

เส�นหยักลึกคือได� ย ยักษ� ที่ดูเขี้ยวยาวข้ึน.

 ส,ศ ใช�หางรูปทรงคล�ายเขี้ยวเสือพาดเฉียงทับเส�นบน. 

ปลายหางแบบนี้ถึงจะอยู�ในระดับต่ำกว�าหาง ส,ศ ของ

มานพ 2 แบบโค�งตั้งขึ้นไป ก็ยังดูชัดเจนไม�แพ�กัน ซ้ำยัง

เฉียบคมกว�าด�วย.

 เมื่อมานพ 9 ได�รับการอนุรักษ�เป�นตัวพิมพ�ดิจิทอลชื่อ 

DB NopPana มีการแก�ไขปรับปรงน�อยมาก เช�น เพ่ิมความ

กว�างของ ผ,ฝ และลดความกว�างของ ว เล็กน�อยเท�านั้น. 

ทั้งชุดมีตัวหนาและบางเพิ่มพร�อมตัวเอนให�เลือกใช� รวมเป�น 

6 สไตล� (เช�นเดียวกับมานพ 2 ในชื่อ DB NopAnan.) 

 แม�มานพ 9 จะไม�เคยถูกอนุรักษ�เป�นฟอนท�ขายเชิง

พาณิชย�มาก�อนเลยก็ตาม แต�ถ�าเราลองพิมพ� DB NopPana 

Italic หรือ DB NopPana Bold Italic ดู เราอาจนึกคุ�นหน�า

เหมือนว�าเคยพบเห็นที่ไหนมาก�อน. อยากรู�ว�าเหมือนใครให�

เป�ดหนังสือ "แบบตัวพิมพ�ไทย" ของ ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็ก-

ทรอนิคและคอมพิวเตอร�แห�งชาติ (ตีพิมพ� มิถุนายน 2544) 

ไปที่หน�า ฟ - 173 จะพบฟอนท�ชื่อ JS Pisamai หน�าตาคล�าย

กับมานพ 9 มาก เพียงแต�เป�นตัวเอน (ไม�มีตัวต้ัง)เส�นหนากว�า

มานพ 9 เล็กน�อย. ผมเองเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในหนังสือเล�มนี้

ยังนึกถึงมานพ 9 เลย. เมื่อลองกลับไปพิจารณาดูอีกครั้ง

จึงพบว�าแตกต�างจากมานพ 9 ต�นตำรับพอสมควรไม�ว�าจะเป�น

หัวที่บวมทึบ เส�นที่ยังคงขรขระ หรือความกว�างตัวอักษร

ที่ไม�ได�ส�วนกัน (ดูผอมกว�ามานพ 9 เล็กน�อย)  ประกอบกับ

การเลือกตัดปลายเส�นบนในแนวเฉียง (ไม�เหมือนมานพ 9 

ที่ตัดแนวด่ิง) ทำให�ลดความแกร�งกร�าวลงไป.  ใครท่ียังคงใช� 

JS Pisamai อยู�ผมแนะนำให�เปลี่ยนมาใช� DB NopPana 

ที่มีทั้งตัวหนา ตัวบาง ตัวต้ัง ตัวเอน ครบเครื่องกว�า.

 ที่สำคัญคือยังคงรักษาตัวตนของมานพ 9 
ที่เกิดมากว�าง สร�างมาแกร�ง ได�เป�ะ!
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มานพ 9มานพ 2

มานพ 9มานพ 2

อักษรไทยประดิษฐ�
อักษรไทยประดิษฐ�

เราต�องกล�าวขอบคุณ 
'ข�อจำกัดทางเทคโนโลยี' 
ที่มีส�วนช�วยให�แบบอักษรดีๆ 
อย�างมานพ 9 ได�แจ�งเกิด!

เปรียบเทียบ JS Pisamai (บน)
กับ DB NopPana Italic (กลาง)
และ DB NopPana Bold Italic (ล�าง)


