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ดีบี นพวิถี
หัวทึบ ผูนำทาง

ซาลาเปา
DB NopVithee

โดนัท
JS Likhit

DB NopVithee เปนฟอนทเงาของแบบตัวอักษรเกา
ที่ใชบนปายถนนใน กทม.มาชานาน
One of the most popular dry-transfer fonts
with distinctive letterforms was Manop 5 which
was crafted by Manop Srisomporn and marketed
by Mecanorma. It featured thick stems and thin
horizontals; ball terminals and rounded stroke
ends. Its horizontals were gently curved outwards
and tapered to a sharp point – in contrast to the
rounded ends of the stems.
Manop 5 did not survive to the age of digital
fonts; it was replaced by a look-alike called
JS Likhit. The replacement font, however, was
no match of the original in terms of letterforms
or glyph outlines. The original ball terminals
were made hollow; the stems were cut straight
depriving the font of its softened looks. As a result
JS Likhit failed to gain the kind of popularity
enjoyed by Manop 5. The remnants of Manop 5 can
be seen nowadays on some street name signages
in Bangkok.
DB NopVithee is designed to bring back the
memories of Manop 5. A bold option is added to
its original range of weights, making up a total
of 4 styles. The word Nop in its name refers to
Manop Srisomporn, the original designer while
Vithee connotes the meaning of ways or routes –
a reminder of the typeface’s fading presence on
street signs.

เรื่องราวของ ‘นพวิถี’ เหมือนละครไทย ชื่อเดิม
ของเขาคือ มานพ 5 หนึ่งในจำนวนแบบอักษรลอกไทย
มาตรฐานที่ไดรับความนิยมมากในยุคกอนจะมีฟอนท
PostScript ใชกัน. อันที่จริงแบบอักษรหนาตาแบบนี้
เกือบไมไดเกิดขึ้นมาในโลกดวยซ้ำไป! อาจารยมานพ
ศรีสมพร ผูออกแบบ เคยเลาใหผมฟงวา “ตอนที่คุณมิตร
สยามวาลา เอาแบบตัวเขียนไมกี่ตัวจากหนังสือพิมพ
สยามรัฐเกาๆ มาเสนอใหผมทำนะ ผมยังคิดวาทำออกมา
แลวมันจะขายไดหรือ?”
อยาวาแต อ.มานพ เลยที่ไมสามารถคาดการณได
แมแตใครทุกวันนี้ยังไมสามารถฟนธงได 100% วาฟอนท
ที่ทำออกมาขายตัวไหนจะไดรับความนิยม เพราะ
คนตัดสินคือ ผู ใชฟอนท ไมใช คนออกแบบฟอนท.
ลักษณะสำคัญของแบบอักษรมานพ 5 คือ
เปนอักษรไทยทรงมาตรฐาน มีหัวกลม ทวาทึบตัน.
เสนที่อยูในแนวตั้งจะหนากวาเสนในแนวอื่น. ปลายเสนตั้ง
จะมน ตางจากปลายเสนแนวอื่นที่เรียวแหลม. แทบ
ทั้งหมดที่กลาวมาเปนลักษณะรวมกับ DB ComBork
(ดีบี คำบอก อยูในฟอนท DB#5) ฟอนทที่พัฒนาขึ้น
จากแบบตัวอักษรปายบนทางดวน.
แลวกลุมอักษรหัวทึบมันมีขอดีอยางไร ถึงนิยม
ใชทำปายถนนหนทาง?

คำบอก

คลาย

มานพ 5

ปก "การศึกษาในประเทศดอยพัฒนา"
ของสำนักพิมพเคล็ดไทย
พิมพครั้งแรก มีนาคม 2518
ชื่อหนังสือใชตัวอักษรลอก มานพ 5
ใหสำเนียงทางวิชาการ

โลโก เวชพงศโอสถ ใชฟอนท JS Likhit
(ซึ่งใกลเคียงกับ มานพ 5 ถาดูในขนาดเล็ก)
เพื่อสะทอนคุณคาผานกาลเวลา

เมื่อตองดูตัวอักษรไทยในระยะไกล หรือดูผาน
ดวยเวลาอันสั้น โดยเฉพาะปายทางแยก ปายถนน
ปายซอย ที่คนอานกำลังขับรถไปดวยนั้น หัวอักษรกลวง
แบบโดนัท ประสิทธิภาพอาจต่ำกวาหัวอักษรทึบแบบ
ซาลาเปาดวยซ้ำ เพราะคนสายตาไมปรกติ สวนหัวแบบ
กลวงจะเห็นเบลอไดงายกวาหัวแบบทึบนั่นเอง. โดยเฉพาะ
อักษรหัวกลมทึบที่มีรัศมีไมเกินความหนาของเสนที่หัว
ของมันตั้งอยู (อยางเชน DB ComBork หรือ มานพ 5
กลุมนี้) นั้น ถือเปนการลดรูปหัวที่แยบยล ผลลัพธ
ในการเอาไปใชงานดีขึ้นกวาแบบหัวกลวงซึ่งโดยปรกติ
ตองการรัศมีที่กวางกวาความหนาของเสนตั้ง. การ
ประหยัดที่เล็กๆ นอยๆ ดานหนาอักษรกลุมที่มีหัวยื่น
ไปขางหนา (เชน บ, น, ท) มีความหมายมากกับงาน
ทำปายซึ่งมีพื้นที่จำกัด. เพื่อใหเขาใจสิ่งที่ผมพูดได
โดยงาย ตองหันกลับไปดู JS Likhit ฟอนท PostScript
ที่ดัดแปลงมาจากมานพ 5 ดู.
สิ่งที่ JS Likhit เปลี่ยนแปลงไปจาก มานพ 5 คือ
เสนแนวตั้งหนากวา และปลายเปลี่ยนเปนตัดฉาก
(จากของเดิมที่ปลายมน) และสวนหัวถูกทำใหกลวง
โดยไมไดเพิ่มขนาดรัศมีวงกลม. ปลายเสนตั้งที่เปลี่ยน
เปนตัดฉากนั้นไมมีผลใดๆ ตอการอาน แตสวนหัวที่
ดูแผวเบานั้น แนนอนวามีปญหาในการอานระยะไกล
โดยเฉพาะกับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ตามทองถนน.
สมมุติวาเราเอา JS Likhit มาแกไขใหหัวมีขนาด
โตขึ้นโดยมีเสนรอบวงกลมของหัวที่หนาขึ้นกวาเดิม ผลคือ
มันอาจใชเปนตัวเนื้อหรือตัวดิสเพลยที่ดีได ใกลเคียงชุด
DB Bangkok (ที่ตอยอดจาก DB PongMai ใน DB#10)
แตไมสามารถทดแทนตัวหัวทึบแบบ DB ComBork หรือ
มานพ 5 ในการทำปายบอกทางได เพราะขนาดหัวทำให
กินที่มากขึ้นและยังดูลายตากวาแบบหัวทึบอยูดี.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopVithee
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB NopVithe
NopVithee Bold

แบบอักษร มานพ 5
เมื่อถูกใชกับปายถนนที่ชื่อยาว
จะถูกปรับสัดสวนใหสูงกวาเดิม
(ถายเมื่อ 18 ธันวาคม 2555)

โดยสรุป ในสภาพการอาน อยางปายบอกทาง
ที่ตองการอักษรไทยประสิทธิภาพสูงนั้น ‘หัวทึบ’ ดีกวา
‘หัวกลวง’ จะวาตางจากคนก็ใช จะวาคลายก็ถูก. ที่วาตาง
จากหัวคนก็ตรงที่ไมวาจะคนหัวทึบหรือหัวกลวง ตางลวน
ทำหนาที่บอกทางคนอื่นไดแยทั้งคู. ที่วาคลายคืออยางนอย
คนหัวทึบก็แคคิดชา ดีกวาคนหัวกลวงที่คิดเองไมเปน.
จากลักษณะสวนหัวของ JS Likhit ที่ดูดอยกวา
มานพ 5 ตนแบบดังกลาว ประกอบกับในสวนรายละเอียด
เสนโคงเวาโดยรวมยังไมสามารถเก็บความประณีตของเดิม
ไวได จึงทำให JS Likhit ไมไดรับความนิยมเทา มานพ 5
สมัยตัวอักษรลอกเรืองอำนาจ. ตางจาก EAC Intanon
ฟอนท PostScript ที่ อ.มานพ เปนคนสรางเองกับมือ
จากแบบอักษรลอก มานพ 4 ซึ่งยังคงไดรับความนิยมใช
กันอยูจนทุกวันนี้.

เมื่อเกิดโครงการอนุรักษแบบอักษรลอกชุด มานพ
โดย DB ขึ้น จึงถือเปนโอกาสที่ดี มานพ 5 ซึ่ง อ.มานพ
ยังไมไดทำเปนฟอนท จะไดรับการชุบชีวิตขึ้นมาใหมเปน
ฟอนท Unicode. แทนที่จะใชชื่อ มานพ 5 เดิม ที่ตั้งตาม
ลำดับที่ผลิตออกขายซึ่งจำยากนั้น ผมใหชื่อใหมวา ‘นพวิถี’
เพื่อใหจำที่มาและหนาตาไดงาย, วาเปนแบบอักษรของ
อ.มานพ ที่ใชกับปายถนนปายซอยใน กทม.มากอน.
งานอนุรักษ มานพ 5 เปน DB NopVithee ชิ้นนี้
จัดวายากในขั้นเก็บรายละเอียดรูปอักษรใหตรงตาม
ตนฉบับ ซึ่ง อ.มานพ ทำไวพิถีพิถันมาก. ในขั้นจัดชองไฟ
เพื่อใหได ‘สี’ กลุมอักษรที่สม่ำเสมอกันยิ่งไมใชของงาย
เนื่องจากผมจงใจให DB NopVithee เปนตัวดิสเพลย
ที่ชองไฟคอนขางชิด จึงตองปรับแตงรายละเอียดอยาง
พิถีพิถันในอักษรบางตัว เชน

• สระ อะ พบวาของเดิมดูโปรงไปเล็กนอย จึงแก

ใหเสนแนวนอนโคงเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการลดพื้นที่วาง
ตรงกลาง.
• หัวขมวดมวนของ ข, ช ถูกขยายชองวางใหโปรง
ขึ้นเล็กนอย ปองกันหมึกทวมจนทึบในงานพิมพ
หรือดูเบลอจากดำเปนเทาๆ ที่ตัวขนาดเล็ก.
• หาง ศ, ส ตองเก็บใหต่ำลง และเยื้องหลังเล็กนอย
เพื่อหลบสระบน ซึ่งถูกจัดใหคอนขางชิดพยัญชนะ
(ใหสมดุลกับอักษรบนเสนฐานที่จัดชองไฟไวชิด).
• หางของ ช, ซ เดิมรอยหยักที่หางอยูสูงเกินไป
เล็กนอย. นอกจากเลื่อนหางและรอยหยักลงมา
เล็กนอยแลว ยังเพิ่มชุดตัวพิเศษที่หดหางหลบต่ำ
เหมือน ฬ เมื่อพิมพสระบนตามมา.
• ชุดตัวเลขไทยของเดิมๆ มีสัดสวนที่เล็กและเสน
ดูบางกวาตัวอักษรอื่นบนเสนฐาน จึงขยายขนาด
ใหโตจนไดสัดสวน.
• ขมวดมวนของ ใ เดิมที่ล้ำไปขางหนามากนั้นถูกหด
เขามา (แบบ ข) ทำใหลดระยะชองไฟหนา ใ ไดโดย
สวนบนไมชนสระวรรณยุกตของตัวขางหนา.

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
01234567890

แบบอักษร มานพ 5 จากหนังสือแบบตัวอักษรลอกของสยามวาลา

ผมใหชื่อใหมวา ‘นพวิถี’
เพื่อใหจำที่มาและหนาตาไดงาย
วาเปนแบบอักษรของ อ.มานพ
ที่ใชกับปายถนนปายซอย
ใน กทม.มากอน
สังเกตใหดีจะพบวา สิ่งที่ผมแกไขไปสวนใหญจะเปน
การปรับแตงน้ำหนักไมใหดูโปรงไป (เชน สระอะ,
ชุดตัวเลข) หรือทึบไป (เชน ขมวดมวน ข, ช). สวนการ
ปรับปรุงรูปอักษรเพื่อรักษาระบบของการออกแบบ
ผมพบวามีอยูเพียง 2 ตัวเทานั้น คือ ธ และ ๒ ที่มีเรื่อง
ตองพิจารณา. ปลายเสนตั้งของตัว ธ พบวา อ.มานพ
ไมไดทำใหมนแบบตัวอื่นๆ. เมื่อลองแกไขใหมน
กลับพบวาสูของเดิมไมได! นี่เปนกรณีศึกษาที่ดีสำหรับ

ชี้ใหเห็นวา เพื่อเห็นแกความงามแลว มือประดิษฐอักษร
ขั้นเทพอยาง อ.มานพ จะยอมผอนปรนระบบไดอยาง
นาทึ่ง. แตกรณีเลข ๒ เสนนอนที่ฐานซึ่งเปนเสนตรง
เสนหนานั้น ตางจากตัวอักษร บ, อ, ย ซึ่งโคงบาง
โดยสิ้นเชิง จึงแกไขใหโคงบางตามกัน พบวาดูไหลลื่น
ดีกวา. สวนตัวอักษรโรมันของ DB NopVithee นั้น
ปรับแตงมาจากของ DB ComBork เพิ่มรายละเอียด
ใหออนหวานมากกวาเดิม โดยเฉพาะตัว italic. แบบอักษร
มานพ 5 ที่งดงามเยี่ยงนี้ มิควรที่จะมีให ใชเพียงน้ำหนัก
เดียวอยูแลว, เมื่อ DB NopVithee เสร็จจึงตองตอตัว
Bold พรอม italic ใหครบสมบูรณ.
นาเสียดายที่ปจจุบัน มานพ 5 ถูกแทนที่ดวย
สำคัญ 2 แบบอักษรลอกที่เกิดในยุคเดียวกัน. เปนเพราะ
สำคัญ 2 เปนอักษรทรงผอม (Condensed) ทำให ใชงาน
ในที่แคบๆ ไดงายกวา. สวน DB NopVithee ฟอนทเงา
ที่มี 4 สไตลจะกลับมาแรงกวาเหมือนมุนินทร ในแรงเงา
หรือเปลา เรื่องนี้คงตอบยาก เพราะเดี๋ยวนี้มีฟอนท
จำนวนมากใหคนเลือกใช. แตที่ตอบไดอยางมั่นใจคือ
ถาจะใชอะไรนำทางใหเราละก็
ฟอนทหัวทึบตัวนี้วางใจไดมากกวาคนหัวทึบ ชัวร!

ตัวเนื้อที่ใช ในบทความนี้ : DB ThongLor ขนาด 15 พอยท (DB#2), ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท

