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ดีบี นพสแควร
เหลี่ยมแคบ ยังเปดกวาง
DB NopSquare
เปนฟอนทอนุรักษแบบตัวอักษรขูด
‘มานพ 1’ อักษรทรงเหลี่ยมแคบสำเร็จรูป
พรอมใชตัวแรกของไทย
Letterforms that are square in shape are among
the easiest to draw; glyphs can be constructed using
simple drawing tools and no sophisticated drafting skills
are required. To provide a look of solidity suited for
display type, the glyph stems are rendered somewhat
thicker than horizontals and diagonals. A well-known
classic among the squarish fonts of yesteryear was the
Manop1 font, a dry-transfer type designed by Manop
Srisomporn.
With the advent of PostScript fonts, the
popularity of Manop1 faded away, it being supplanted by
DB SiamSquare, although some odd occurrences of the
old face can still be found on old package labels or dusty
shop facades. Despite its less sophisticated letterforms
DB SiamSquare managed to thrive up to today due to its
ability to convey strength and vitality on signboard and
poster headlines.
DB NopSquare is created as a derivative of
Manop1 on the Unicode platform. In reverence to this
classic face, tweaking of its original letterforms is kept
to a minimum. For example, the corner of is beveled off
to to prevent confusion with . A new Latin character
set is provided. Bold and Light are added to its Regular to
make up three weights, each with its own Italic, or a total
of six styles. With such enhanced versatility, the new DB
NopSquare stands a good chance of winning back many
users from its rival DB SiamSquare.

อักษรประดิษฐทรงเหลี่ยมมีมาชานานแลว
เพราะทำขึ้นงาย โดยเฉพาะที่เหลี่ยมจัดไมมีการลบมุม
ใหมนนั้น แคมีไมฉากปากกาลงหมึกใครก็ทำเองได.
ในหนังสือสอนประดิษฐอักษรไทยยุคเกาจึงมักใชแบบ
อักษรตัวเหลี่ยมเปนพื้นฐานฝกเขียนกลุมอักษรที่มี
จุดรวมสายตา (อยางที่นิยมเขียนเปนชื่อหนังบน
โปสเตอรสมัยกอน.)
เพราะอักษรไทยมีรายละเอียดคอนขางมาก
เพื่อให ไดตัวพาดหัวที่หนา เตะตา และอานงาย ตัวเหลี่ยม
ประดิษฐของไทยโดยทั่วไปจึงนิยมใหรายละเอียดตางๆ
(ไมวาจะเปนขีดหัวแนวนอน หรือเสนหยัก เสนทะแยง
ขมวดมวน ฯลฯ) เปนเสนบาง แลวเนนหนาเฉพาะ
เสนแนวตั้งแทน.
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แบบอักษร ‘เทพา’ จากหนังสืออักษรประดิษฐเกา
แสดงการเขียนอักษรเหลี่ยม
โดยใช Vanishing Point 3 จุด

ปกพ็อกเก็ตบุคที่ วินทร เลียววาริณ ออกแบบเอง
ตัวอักษรไดเคาโครงมาจากโปสเตอรหนังยุคเกา
ชวยทำใหงาน ‘แสรงยอนยุค’ ชิ้นนี้ลงตัวมาก

โปสเตอรหนังไทย ‘ปราสาททราย’
ใชตัวเหลี่ยมประดิษฐเปนชื่อหนัง
(ภาพจากหนังสือ ‘รอยปหนังไทย’
รวบรวมโดย โดม สุขวงศ และ สวัสดิ์ สุวรรณปกษ)

วิธีสังเกตความแตกตางระหวางแบบอักษร
ทรงเหลี่ยมจากอดีตถึงปจจุบัน ดูไดกวางๆ เชน
มุมดานนอกเปนฉากคมหรือลบเหลี่ยม, เสนขมวดมวน
ของ น (ม) เฉียงขึ้น (ลง) หรือเปนเสนแนวนอนเชื่อมเสน
หนาหลัง, เสนหยักกลาง ผ (ฝ, พ, ฟ, ฬ) และเสนทะแยง
ท (ฑ, ห) ยังคงเฉียงหรือเปลี่ยนเปนหักฉาก, มีการละหัว
ที่พอละไดบางตัวโดยอานไมสับสน เชน บ, น, ม
หรือเปลา, หัวและคอของตัว ด (ต, ฒ) ยังเต็มอยูครบ
หรือตัดทอนไปแลว เปนตน.
การละตัดทอนนั้นเพิ่งไดรับความนิยมราว
ทศวรรษ 2510 ที่กระแสสังคมไทยเราอยากทันสมัย
อยางฝรั่ง. การเกิดขึ้นของแผนอักษรขูดกลางทศวรรษนี้
ชวยทำใหตัวพาดหัวของไทยมีทางเลือกเปดกวาง
มากขึ้น. นักออกแบบที่ไมสามารถประดิษฐตัวดิสเพลย
ใชเองได สามารถพึ่งพาซื้อแผนอักษรสำเร็จรูปมาใช
เทานี้งานก็หรูแลว (ดีกวาดันทุรังทำเองในสิ่งที่ไม ใช
ทางถนัด).
ตัวเหลี่ยมแคบ ‘ มานพ 1' ไดถือกำเนิดขึ้นในยุค
ตนๆ ของแผนอักษรขูดไทย เปนฝมือของ อาจารย
มานพ ศรีสมพร ผูมีผลงานที่ถูกผลิตเปนอักษรขูด
มากชุดที่สุดในเมืองไทย. ในจำนวนนี้มีบางแบบไดรับ
การอนุรักษเปนฟอนทดิจิทอลนิยมใชกันจนถึงปจจุบัน
ทวายังมีอีกหลายแบบ ซึ่งรวมมานพ 1 ดวย ที่ยังไมเคย
มีใครทำเปนตัวเรียงพิมพดวยแสง (ที่นิยมเรียกวา
ตัวคอมพิว) หรือฟอนทดิจิทอลมากอนเลย!
ทำไม มานพ 1 จึงถูกละเลยไปรวม 25 ป? คำตอบ
ที่สมเหตุสมผลนาจะมีอยู 2 ประการ. ประการแรก
จากการสอบถาม อ.มานพ พบวาทาง EAC ไมไดวาจาง
ให อ.มานพ ทำ มานพ 1 เปน PostScript อาจเปน
เหตุผลทางการตลาดที่คาดเดาวาไมนาจะเปนที่นิยม
เนื่องจากแบบมันดูงายธรรมดาเกินไปก็เปนได.
ประการที่ 2 การเกิดขึ้นของ DB SiamSquare ฟอนท
ทรงเหลี่ยมจัดคลายๆ กันไดสนองอุปสงค ไปกอนแลว.
อันที่จริง DB SiamSquare ไมได ใชทักษะขั้นสูงใดๆ
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopSquare Light
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopSquare
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopSquare Bold
ในการออกแบบมากนัก ถูกจัดทำขึ้นโดยพนักงานใหม
ที่เคยมาทำงานกับ Dear Book (ชื่อเกากอนจะมาเปน
DB) เปนตัวฝกสรางฟอนทภายใตการควบคุมดูแลของ
คุณสุรพล เวสารัชเวศย อยางหลวมๆ แตดวยรูปราง
อารมณ bitmap ของมันทำใหดู popular เหมาะกับ
กลุมเปาหมายวัยรุน ขณะเดียวกันความเหลี่ยมดิบ
ของมันก็ถูกตีความเปนเรื่องขึงขังจริงจัง ถูกนำไปใชมาก
กับชื่อหนังบู ไปจนถึงการเมืองบทบู! สวนมานพ 1 ซึ่งใช
วิทยายุทธสูงสงกวา, ดูทางการเปนเรื่องเปนราวมากกวา
แทๆ กลับถูกแชแข็งไปอยางนาเสียดาย!
เมื่อเกิดโครงการอนุรักษแบบอักษรขูดหรือ
อักษรลอก (แลวแตจะเรียก เพราะตองออกแรงขูดถึง
ลอกหลุดออกมา) ระหวาง อ.มานพ กับ DB ขึ้น มานพ 1
จึงถูกละลายน้ำแข็งเปน DB NopSquare. เนื่องจาก
มานพ 1 ทำไวคอนขางสมบูรณแลวจึงแทบไมไดแก ไข
อะไร. ถึงมันจะดูเปนตัวเหลี่ยมงายๆ ทวาถาใครสังเกต
ใหดีแลว มีการลวงตาขั้นเซียนอยูพอสมควร เชน ตัว ฉ
(ซึ่งมีเสนหนาสั้นกวา น แถมมีเสนบนนอนยาวนั้น)

สิ่งที่ DB NopSquare
ตางจาก DB SiamSquare

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ดีบี นพสแควร

ดีบี สยามสแควร

นอกจากน้ำหนักเสน
DB NopSquare จะมีหนักเบา
ตางจาก DB SiamSquare
ที่ดูสม่ำเสมอกันแลว
ยังมีรายละเอียดอื่นที่แตกตาง

แบบอักษร มานพ 1
จากหนังสือ ‘แบบตัวอักษรลอกของสยามวาลา’
สังเกตอักษร ด - ถ ดูแทบไมตางกัน
งานรณรงคหาเสียงผูวา กทม. ป 2556
ของคุณสุหฤท สยามวาลา
ใชฟอนต DB SiamSquare
เอาใจวัยรุน และไดอารมณการเมือง

ตัวเนื้อที่ใช ในบทความนี้ : DB NopAnan Text ขนาด 16 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 17 พอยท

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890

ถูกทำลำตัวใหแคบกวาตัว น เพื่อลวงตาวามันกวางเทาๆ
กัน เปนตน. อยางไรก็ตาม อักษร ด ของมานพ 1 ที่ถูก
ละทั้งหัวและคอเหลือเพียงขีดเดียวนั้น ทำใหมันดูสับสน
คลายวาเปนตัว ถ มาก ผมจึงลบมุมซายบนใหเฉียง 45
องศา เพื่อใหแยกแยะเปน ด ใหงายขึ้น (ในทางกลับกัน
ผมเคยแก DB SiamSquare เดิมจาก ก, ถ ที่กรอบบน
เปนเหลี่ยมธรรมดา ใหมีปากยื่นออกไป เพื่อใหตัว ถ
ไมดูสับสนเปนตัว ด.)
สำหรับหัวอักษร ค ของมานพ 1 แมจะยาวชนเสน
หลังจนไปพองรูปกับตัว A ของ DB SiamSquare นั้น
ผมอนุโลมคงไว เนื่องจากพื้นที่วางภายในตัวอักษร
ชุดนี้คอนขางแคบ. เมื่อเพิ่มเติมเปนชุด Bold จึงคง
หัวตัว ค แบบนี้ไว สวนชุด Light เห็นวาควรหดหัวตัว ค
ใหแยกออกจากเสนหลัง เพราะชองวางภายในมัน
มากพอนั่นเอง.
DB NopSquare มีชุดอักษรโรมันที่ออกแบบ
ขึ้นใหม ใหอานงายกวาของ DB SiamSquare โดยใช
เสนเฉียงที่เปนเอกลักษณของมานพ 1 เพิ่มเขาไป
เมื่อรวมชุดตัว italic เบ็ดเสร็จเปน 6 สไตล ใครที่ชื่นชอบ
ตัวเหลี่ยมทรงแคบจึงไมควรพลาด แมวาจะมีเกิดใหม
พอสมควร เชน ฟอนทจิ๊กโกอยาง DB Kakabaht
(DB#7) หรือ DB RapeePat (DB#11) ก็ตาม
งานที่ดูเปนทางการ, ชัดเจน ไมขี้เลน
ยังเปดกวางอยูมากสำหรับตัวเหลี่ยมแคบอยาง
DB NopSquare.
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