22

33

เอ็มเอ็น เชียงแสน

หนึ่งบวกหนึ่ง มากกวาสอง

ผมมีเพื่อนเปนวิศวกรอยูหลายคน ในจำนวนนี้
บางคน drawing แมนกวาผม หลายคนเลนดนตรีได
ดีกวาผม (เพราะผมเปนเปด!) ไมตองแปลกใจวาทำไม
โมโนไทพทั้ง 2 น้ำหนัก จึงชวงชิงความนิยมไดรวดเร็ว
จนรานผลิตตัวเรียงตะกั่วแบบเดิมตองทำตาม เพราะ
คุณพีระ ต.สุวรรณ ผูออกแบบตัวพิมพทั้งสองก็เปนวิศกร
เชนกัน. เมื่อความรูทางวิศวกรรมกับสุนทรียศิลปรวมอยู
ในบุคคลเดียวกัน จึงมีโอกาสสรางงานตัวพิมพ ที่เปนทั้ง
ศาสตรและศิลป ไดผลลัพธดีกวาคน 2 คนที่ถนัดคนละ
ดานทำงานดวยกัน เพราะไมเกิดความคลาดเคลื่อน
จากการสื่อสารนั่นเอง.

จากชัดเจน สูไพเราะ
หนึ่งในบรรดาตัวพื้นไทยเสนสม่ำเสมอที่อานสบาย
ดูเปนกลางมาก คือตัวพิมพโมโนไทพบาง
ตนกำเนิดของตัวพิมพเชียงแสน
During the heyday of Monotype, two new even-stroke fonts were
introduced to Thailand’s printing industry. The faces, called Monotype
Light (16 pt) and Monotype Medium (36 pt) and crafted by Bhira T.
Suwan for book composition, gained wide popularity and were also
cast as metal type. With nearly identical glyph sets — although the Light
version had a more graceful feel to it — both faces had good legibility.
The Light version was then recast as photo-type, and renamed
Chiangsaen, by Manop Srisomporn who subsequently rendered it a
PostScript font with the name EAC Chiangsaen. Attractive letterforms
and high legibility were attributes that made the digitized Chiangsaen
one of the most widely used book fonts during the early days of
desktop publishing. From the days of PostScript through to Unicode,
the font was re-released as UPC Vanila and bundled as a system font
for Microsoft Windows under the name UPC Vanila.
No further improvement was made to UPC Vanila when it was
re-configured as OpenType, but its predecessor was released as a
free-use font called TF Chiangsaen. Structural drawbacks from earlier
versions of the fonts remained un-corrected; for example: the width of
their numerals were larger in bold than the corresponding regular (which
made them unsuitable for accounting use as the numerals would not
align when set in columns); tracking of the Latin characters was too
tight for a text font, the Light weight was not properly designated, and
the Bold type either had excessive stroke widths that clogged up loops
and counters, or insufficient weight.
For this latest makeover, the new glyphs were based on those of the
original Chiangsaen Light. Then more weights were added, including
Regular and Bold as well as their corresponding Italics – to make up
a total of six styles in a family called MN ChiangSaen. In addition, the
crowns of letters ช and ซ were redrawn to minimize visual confusion,
and some of the glyphs were reshaped for improved eye appeal.
This revival of an attractive book face of yesterday, embodied in
MN ChiangSaen, should provide Thai designers with yet another smart
option for today’s type composition.

โมโนไทพ คืออะไร?

สิ่งประดิษฐใหมๆ จำนวนมากมายเกิดขึ้นจาก
หลักการงายๆ โดยการเอาสิ่งที่มีอยูแลว 2 อยางมา
รวมกัน. ตัวเรียงพิมพตะกั่วเดิมที่หลอตัวอักษรให
หยิบเรียงดวยมือทีละตัวนั้นอยูในยุคสมัยเดียวกับ
เครื่องพิมพดีดโบราณ นักออกแบบจึงเกิดความคิดวา
นาจะมีเครื่องเรียงตัวพิมพตะกั่วแบบปอนคำสั่งผาน
แปนพิมพดีด และกลายมาเปนที่มาของเครื่อง Monotype ตัวพิมพจะถูกหลอออกมาทีละบรรทัดตามอักษร
ที่พิมพสั่งผานแปนพิมพ ทำใหงานพิมพรวดเร็วและ
สวยงามเปนระเบียบ ตอบสนองการแขงขันธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวันที่ขายความ
สดใหมของขาว.

กำเนิดอักษรใหม ในกองตำราเรียน

เครื่องโมโนไทพนำเขามาใชครั้งแรกโดยไทยวัฒนาพานิช ในป พ.ศ.2500. คุณพีระ ต.สุวรรณ บุตรชาย
เจาของกิจการเปนผูลงมือออกแบบตัวพิมพใหม 2 ชุด
ดวยตนเอง คือ ‘โมโนไทพบาง’ ขนาด 16 พอยท และ
‘โมโนไทพกลาง’ ขนาด 36 พอยท. ตัวพื้นโมโนไทพบาง
ไดเปลี่ยนโฉมตำราเรียนของ ทวพ. ใหมใหดูเปนระเบียบ
สวยงามเกินหนาใครๆ.
ในที่สุด โรงหลอแบบตัวพิมพเทคโนโลยีเกาก็ตอง
ผลิตตัวเรียงตะกั่วแบบโมโนไทพออกมาสนองความ
ตองการ. แบบโมโนไทพบางที่เปนตัวเรียงดวยมือ
เริ่มเขาแทนที่ตัวพื้นเสนบางเดิมๆ ในฐานะ ‘ตัวบางใหม’.
สวนแบบตัวกลางถูกนำมาขยายเปนตัวดิสเพลยจาก
48 พอยท ไลลงมาเปนตัวพื้น.

แปนพิมพโมโนไทพ (Monotype Keyboard)
เรียงพิมพปอนคำสั่งเครื่องหลอ (Monotype Caster)
ไดแมพิมพออกมาทีละบรรทัด

ฝ.ศ. (ฝรั่งเศส)

โมโนไทพบาง

เชียงแสน

ดค จม

เปรียบเทียบความสัมพันธของอักษร
ระหวางตัวพิมพ 3 ยุคสมัย

พี่ชัดเจน กับ นองไพเราะ

ตัวโมโนไทพกลางที่คุณพีระ ออกแบบไวนั้นเปนการ
นำแบบตัวเรียงพิมพตะกั่วหลายๆ ชุดมา ‘รอนตะแกรง’
เลือกเอาเฉพาะตัวอักษรที่มีการแกปญหาการอานไดดี
เปนที่ประจักษแลวมาปรับปรุงใหมรวมเขาไวดวยกัน.
ที่สำคัญคือ อักษรตัวที่ทำขึ้นมาใหมสามารถอยูรวมกับ
ตัวที่เคยเห็นมากอนดังกลาวไดอยางกลมกลืน.
สวนตัวโมโนไทพบาง ซึ่งดูเผินๆ คลายกับโมโนไทพ
กลางนั้น คุณพีระเพิ่มความออนชอยเขาไปเพียงเล็กๆ
นอยๆ. ลองสังเกตอักษร จ ของโมโนไทพกลาง จะมี
เสนคอดิ่งจากหัวขนานกับเสนหลังที่ลากตั้งฉากขึ้นไป
เหมือน จ ของตัวพิมพ ฝ.ศ. ขณะที่ จ ของโมโนไทพบาง
คอจะโคงยื่นไปดานหนาเล็กนอย เปนตน.
ถาเปรียบงานทั้ง 2 ชิ้นของคุณพีระ เปนคนแลว
ตัวกลางคือ นายชัดเจน ที่เรียนวิธีออกเสียงจากการฟงครู
หลายทาน สวนตัวบางคือ นายไพเราะ ที่ส่อื สารไดดี
ใกลเคียงนายชัดเจน แตน้ำเสียงนุมนวลกวา.

เชียงแสน ลูกสาวคนสวย

เมื่อระบบการพิมพออฟเซ็ทใหมเขามาแทนที่
พรอมกับเครื่องเรียงพิมพดวยแสงที่มี out put เปน
แผนโบร ไมดนำไปทำอารตเวิรคถายทอดแบบลงแมพิมพ
แผนโลหะ แบบตัวเรียงพิมพตะกั่วเดิมที่คนนิยมจึงถูก
ทำใหมเปนตัวเรียงคอมพิวกราฟค. ชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้
อ.มานพ ศรีสมพร คือหนึ่งในบุคคลที่เขามามีบทบาท
สำคัญในการอนุรักษตัวพิมพตะกั่วเกาๆ ไวมากมาย
ในจำนวนนั้นมีแบบโมโนไทพบาง และกลางของ คุณพีระ
รวมอยูดวย โดยใชชื่อใหมวาแบบ เชียงแสน และ พิมาย
ตามลำดับ.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN ChiangSaen Light, MN ChiangSaen, MN ChiangSaen Bold

ไมเหมือน
โมโนไทพบาง

เชียงแสน

ถาเทียบกันอักษรตออักษรแลว เชียงแสนไมเหมือน
โมโนไทพบางเสียทีเดียว มีทวงทำนองออนชอยกวา
และมากพอจนถือเปนตัวอักษรชุดปรับปรุงใหมได.
ถาโมโนไทพบางของคุณพีระเปนแม(แบบ) เชียงแสนของ
อ.มานพ นาจะเปนลูกสาวที่ออนหวานกวาแมเล็กนอย.
ยกตัวอยางอักษร ค ของโมโนไทพบางจะมีเสนคอลาก
ดิ่งลงมาเปนเสนหนา (เหมือนตัวตะกั่ว ฝ.ศ. โบราณ)
หรือจะพูดวา มีหัวติดเสนหนาโดยไมมีเสนคอก็ไมผิด.
สวน ค ของเชียงแสนมีหัวอยูประมาณกลางตัว เห็น
เสนคอโคงลงหาเสนหนาชัดเจน (เหมือนลายมือเขียน
บรรจงทั่วไป).

มุมแหลม กับ จ้ำหมึก

ตัวอักษรของโมโนไทพบาง และเชียงแสนที่ตางกัน
มากที่สุดคือ สระไอ. ของโมโนไทพบางปลายหางจะ
หยักลึกแหลม แตของเชียงแสนกลับเปดกวางกวาอยาง
เห็นไดชัด. อยางไรก็ตาม มุมที่เสนฐานของอักษร ม
ในแบบตัวพิมพคูนี้กลับเปนไปในทางตรงขาม. ม ของ
โมโนไทพบางจะลบมุมที่ฐาน (เหมือน ม ของ ฝ.ศ.)
แตของเชียงแสนกลับแหลม อธิบายไดวาในยุคตัว
เรียงพิมพตะกั่ว (ทั้งเรียงมือและเรียงผานแปนพิมพ)
เทคโนโลยีการพิมพยังไมละเอียด ประกอบกับกระดาษ
ที่ใชสวนใหญเปนชนิดไมเคลือบผิว นักออกแบบจึง
พยายามลบมุมแหลมที่เกิดจากเสนทแยง เพื่อลด

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

โอกาสหมึกทวมเปนจ้ำ. สวนเชียงแสนเกิดมาในยุคตัว
เรียงพิมพดวยแสงที่ใชกับระบบการพิมพคุณภาพสูงขึ้น
ความจำเปนที่จะตองขยายมุมของตัวอักษรเพื่อลด
จ้ำหมึกจึงลดนอยลง.
แมแตอักษร ห ของโมโนไทพบาง คุณพีระก็ไดริเริ่ม
เปดมุมแหลมที่ฐานใหกวางออก ซึ่งดูแปลกใหมไมพบ
ในตัวพื้นอื่นมากอน. อ.มานพไดแก ห ของเชียงแสน
ใหมุมที่ฐานแหลมเปนธรรมชาติลายมือเขียน เชนเดียว
กับที่แก ม.

16 พอยท The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 พอยท The quick brown fox jumps over the lazy dog.
16 พอยท The quick brown fox jumps over the lazy dog.
เปรียบเทียบชุดอักษรลาตินใน UPC Vanila (บน) TF ChiangSaen (กลาง)
และ MN ChiangSaen Light (ลาง) ที่ขนาด 16 พอยทเทากัน

แกอังกฤษที่ชิดเกิน

สรางใหม โดยชางเกา

ยุคสมัยตัวเรียงพิมพดวยแสงชางสั้น เทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว เกิดฟอนทแบบ PostScript เขามาแทนที่.
ฟอนทในเทคโนโลยีเกาถูกเรงเวลาใหตองสรางใหมเพื่อ
รองรับการใชงานของนักออกแบบที่สามารถเลือกฟอนท
เองผานคียบอรดหนาจอคอมพิวเตอร. ตัวพิมพเกาหลาย
ตัว รวมทั้งเชียงแสนถูกสรางใหมโดย อ.มานพ ศรีสมพร
คนเดิมเปน EAC ChiangSaen โดยที่งานไมมีความ
จำเปนตองแตกตางจากตนฉบับตัวเรียงพิมพดวยแสง.
แตหลายคนอาจรูจักแบบตัวพิมพเชียงแสนภาคดิจิทอล
ผานฟอนทเสมือนชื่อ UPC Vanila มากกวา เพราะ
ฟอนทตระกูลนี้ พวงมากับ Microsoft Windows.

ถึงเวลายายบาน

ยุคฟอนท PostScript ของไทยเกิดขึ้นประมาณ
ป พ.ศ.2530 อยูได 10 ปเศษ ตองเปลี่ยนเขาสูยุค
Opentype ทำใหตองโยกยายสำมะโนครัวตัวพิมพ
ขนานใหญอีกครั้ง จากตาราง ASCII ไปอยูในตาราง
Unicode แทน. นอกจาก UPC Vanila เดิมจะถูก
แปลงเปน Opentype ใหใชงานตอไปไดแลว ยังมี TF
Chiangsaen ทำออกมาเปน Opentype ใหใชงานฟรี.
อยางไรก็ตาม พบวาปญหาเดิมๆ ที่ตกคางจาก EAC
Chaingsaen ฟอนท PostScript ตนแบบกลับไมไดรับ
การแกไข!

EAC Chaingsaen
แทนดวย MN ChaingSaen Light

ฟอนทสวนใหญที่ อ. มานพ ทำไวตั้งแตตนยุค
PostScript ลวนถูกนำไปทำใหมเปน Unicode
โดยไมไดแกปญหา จึงเปนที่มาของโครงการปรับปรุง
ฟอนท PostScript ที่ อ.มานพทำไวทั้งหมดใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ภายใตชื่อชุด MN 100 styles by DB.
ตามที่กลาวมาแลววาเชียงแสนถือกำเนิดมาจากตัว
โมโนไทพบาง จึงใชชื่อ MN ChaingSaen Light แทน
ตัวบางเดิมที่ชื่อ EAC Chiangsaen. (ทั้ง UPC Vanila
และ TF Chaingsaen ไมมีชื่อตัว Light ใชน้ำหนักบาง
เปน Regular เลย) UPC Vanila Bold เกิดจากการนำ
ตัวบางมา stroke ใหหนาจนหัวอักษรตัน ขณะที่ TF
Chaingsaen Bold มีเสนหนาไมพอเนน. จึงปรับปรุง
แกไขปญหาดังกลาวให MN ChaingSaen Bold
จากนั้นเพิ่ม ตัว Regular เขาไประหวางกลาง.

อักษรลาตินของ UPC Vanila และ TF Chaingsaen นอกจากมีขนาดเล็กเกินไปแลว ยังมีชองไฟชิด
กันมากเกินกวาจะใชเปน text. ใครที่เอา 2 ฟอนทนี้ไป
ใชงาน 2 ภาษา แบบไทยครึ่งอังกฤษครึ่ง พบวาคนไทย
อานไทยสบาย แตจะสรางหายนะใหสายตาฝรั่ง! จึง
ถือโอกาสแกปญหาชองไฟอักษรลาตินไปพรอมกันใน
MN ChaingSaen ทั้ง 3 น้ำหนัก.

สวยดวยศัลยกรรม

เพื่อใหสวยไมนอยหนาไปกวา EAC Chaingsaen
แม(แบบ) จึงมีการทำศัลยกรรมตกแตงเล็กๆ นอยๆ ใน
MN ChaingSaen เชน การขยายสัดสวนความกวางของ
ชุดอักษรโดยรวมขึ้นมาเล็กนอย ไมใหสายตาแฟนๆ
ที่เคยใชจับได แตมีสวนชวยใหโปรงพอที่จะทำ Regular
และ Bold ไดราบรื่นขึ้น.

จากชัดเจน สูไพเราะ

ตัวโมโนไทพบางที่คุณพีระ ต.สุวรรณ วางรากฐาน
ความชัดเจนไว ถูกตอยอดมาถึงรุนหลานที่พูดจาไพเราะ
นาฟงขึ้น เพราะมีเสียงหนักเบา 3 ระดับใหเลือก.
ใครที่เคยเจอปญหาวา เชียงแสน บางเกินกวาจะใช
เปนตัวพื้นขนาดเล็กๆ หรือไมมีตัวเนนที่ดีพอ ตอนนี้มี
MN ChaingSaen 3 น้ำหนัก พรอมตัวเอนรวมเปน
6 สไตล ใหทดลองใชฟรีแลว.
โหลดไดจาก www.dbfonts.biz ที่นี่ ที่เดียว.

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : MN ChiangSaen Light ขนาด 14.5 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท.
คำบรรยายภาพ : MN ChiangSaen ขนาด 12.5 พอยท
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