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เอ็ม เอ็น ฝ.ศ.

โฉมใหมขามศตวรรษ
MN ForSor เปนการพัฒนาแบบตัวพื้น
ที่ถือวาดีที่สุดตัวหนึ่งของไทยใหดูรวมสมัย
มากกวาเดิม
During the early decades of the 20th century, the first Thai
typeface having thick-and-thin contrast was introduced by a
French designer who, from 1888 to 1913, was overseeing operations
of the Assumption Printing House. Known in the publishing trade
as ForSor for Farang Ses, or French, which denotes the nationality
of its designer, this metal typeface represented a radical departure
from the even-stroked Thai fonts of that time all of which resembled characters etched with a metal stylus on palm fronds. ForSor
made its debut in a 1905 issue of the Echo de l'Assomption Journal.
That the popularity of ForSor does not wane with the passage of
time — about a century since its introduction — may be explained
by its unique letterforms. These are where certain Latin type features had been cleverly blended into the traditional Thai glyphs, for
example: serifs on the flats of ช, บ, and ก; and horizontal curves on
อ and ย. But most important is the way certain “confusing pairs” in
its character set had been treated so that a high degree of legibility
was achieved. (The body type of Thairath newspaper is set with an
offshoot of ForSor.)
The legacy of ForSor has been preserved by Manop Srisomporn,
who over the decades has digitized several derivatives of this classic
face as phototype and PostScript fonts, the most notable of these
being UPC Angsana. DB has obtained permission from this designer
to recast one of his digitized ForSor versions as an even-weight face
with horizontal cuts on the stems. The result is a new face with a
crisp, minimalist look — an excellent transformation for the second
century in the life of this classic face.
This latest digital makeover is named MN ForSor EW. A digitized
version of Manop’s thick and thin design is also marketed under
the name MN ForSor TT. The abbreviations EW and TT denote “Even
Weight” and “Thick and Thin” respectively.
The Thai character set of MN ForSor EW has three weights with
corresponding italics; while its Latin set is redrawn from Times New
Roman with the stroke widths evened out and the serifs truncated.

ฟอนท ฝ.ศ. หนาตาเปนอยางไร?
ถาถามคนไทยยุคนี้วาตัวพิมพแบบ “ฝรั่งเศส” หรือ
ที่คนในวงการพิมพยุคเกานิยมเรียกยอๆ วา “ฝ.ศ.”
นั้นมีลักษณะเปนอยางไร นอยคนนักที่จะตอบได แตถา
บอกวาตัวพิมพพื้นในไทยรัฐหรือฟอนท UPC Angsana,
TF Pimpakarn อยางนี้พอตอบไดวาเปนตัวพิมพ
เสนหนักเบาที่อานงายดี. เสนหนักเบานั้นสังเกตไดงาย
วาเสนแนวตั้งจะหนากวาแนวนอน สวนรายละเอียด
ของแตละตัวอักษร นอยคนจะบอกไดวามันเปนอยางไร
(เพราะสวนใหญเราจะเห็นตัว ฝ.ศ. ใชเปนตัวพื้นขนาด
เล็กๆ) ตองขยายขึ้นมาพิจารณาดู แลวเราจะรูวามัน
สัมพันธกับประสิทธิภาพในการใชอาน!

เกิดมาเพื่อเปน “ตัวพิมพ”
ในเมื่ออักษรลาตินยังแบงออกเปนตัวพิมพกับ
ตัวเขียน แลวทำไมอักษรไทย ตัวพิมพถึงตองมีลักษณะ
เหมือนตัวเขียนอยางตัวพิมพบรัดเลย ? ทำไมไม
ออกแบบเสียใหมละ? นี่อาจจะเปนแนวคิดของการ
ออกแบบก็เปนได.
แบบตัวพิมพ ฝ.ศ. พบตีพิมพครั้งแรกในวารสาร
“อัสสัมชัญอุโฆษสมัย” พ.ศ. 2448 หรือรอยกวาปลวง
มาแลว! ไมเพียงแตเปนแบบตัวเรียงพิมพตะกั่วชุดแรก
ของไทยที่มีเสนแบบหนักเบา (thick and thin) เทานั้น
แตแบบอักษรหลายตัวลวนถูกสรางขึ้นมาใหมใหเปน
ตัวพิมพที่ดี จึงดูแตกตางไปจากตัวพิมพอยางของ
หมอบรัดเลย หรือแบบตัวธงสยามซึ่งยังยึดโยงอยูกับ
ลายมือเขียนบรรจงสมัยนั้นอยู. ตัวอักษรเขียนนั้นมีขอ
จำกัดเรื่องขนาด จะเขียนเล็กๆ ใหเปนระเบียบอานงาย
นั้นไมใชเรื่องงาย แตตัวพิมพคือสิ่งประดิษฐที่มนุษย
ออกแบบขึ้นใหม เพื่อแกปญหาของตัวเขียนดังกลาว.

นวัตกรรมสุดล้ำ
ใครมีฟอนทลูกหลานฝรั่งเศสอยาง UPC Angsana
หรือ TF Pimpakarn ในคอมฯ ลองขยายตัวอักษร
ทั้งชุดดู จะพบวิธีการออกแบบตัว ฝ.ศ. ที่ถือไดวาเปน
นวัตกรรมสุดล้ำในยุครอยกวาปกอน! ประการแรกคือ
การเอารูปแบบตัวพิมพอักษรลาตินมาผสมผสานกับ
ตัวพิมพ ไทยเปนครั้งแรก และประการที่สองซึ่งเปนสวน
สำคัญคือ การนำเสนอ “รูปโฉมอักษรใหม” ที่หนาตา
แตกตางไปจากตัวเขียนที่คนไทยเคยชิน เพื่อใหมันทำ
หนาที่ในฐานะตัวพิมพที่ดีไดเต็มภาคภูมิ.
อักษร ก และสมาชิกตัวคลาย (ถ, ภ ฯลฯ)
พิจารณาที่ปาก จะพบวาเปนครั้งแรกที่ตัวพิมพ ก มีปาก
เปนขีดสั้นๆ แนวนอนคลาย serif ของตัวพิมพลาติน.
อักษร บ, ป, ษ, และ ช เปนครั้งแรกที่เสนฐานของมัน
มีกิ่งยื่นไปดานหนาคลายของตัว D โดยเฉพาะเสนหลัง
และหางของตัว ช เปนโคงตอเนื่องคลายตัว B.
อักษร ข, จ, ญ, อ, ย เปนตัวพิมพชุดแรกที่เสนฐาน
กลุมนี้เปนเสนโคงแบบตัวพิมพเล็กหลายตัว (a, b, c, d,
e, o, p, q, u.)
อักษร ค ดูใหดีจะพบวาเสนคอของมัน แทนที่จะเฉียง
ทำมุมที่ฐานกับเสนหนา กลับลดรูปอยูในแนวดิ่งเดียวกับ
เสนหนาซึ่งไมเคยมีมากอน! วิธีนี้ชวยให ไมเกิดหมึก
เปนจ้ำที่ฐานเหมือน ค ของตัวบรัดเลย อักษร จ ที่คอ
ตั้งฉากขนานกับเสนหลัง อาจเปนความจงใจแกจ้ำหมึก
ตรงมุมแหลมที่ฐานของตัว จ แบบเดิมๆ ก็เปนได.
อักษร ด จะเห็นความจงใจยกจุดบรรจบระหวางเสน
คอกับเสนหนาใหสูงขึ้นมา คงเพื่อมุมจะไดปานไมเกิด
จ้ำหมึก (เชนเดียวกับ ค, จ).
การเปดหัวที่เดิมเคยเขียนมวนกลม เชนที่พบใน ด,
ต, ใ, ซ, ฯลฯ ของตัว ฝ.ศ. ฟนธงไดเลยวาเปนความ
พยายามทำใหมันดูโปรงเพื่อลดโอกาสหมึกทวม.

แบบตัวพิมพ ฝรั่งเศส สำเนาขนาดเทาจริง
จากวารสาร 'อัสสัมชัญอุโฆษสมัย' (พ.ศ. 2448)
พบมีตัว ฝ.ศ. ขนาดเล็กใชแลว
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ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

TH Sarabun

จิ๋ว ยังแจว
จากหลักฐานที่พบในวารสารอัสสัมชัญอุโฆษสมัย
พ.ศ. 2448 มีตัว ฝ.ศ. ขนาดตัวจิ๋วใชแลว ซึ่งเล็กกวา
ตัวบรัดเลยมาก นี่อาจเปนคำตอบของโจทยสำคัญที่คน
ออกแบบตัว ฝ.ศ. ตองการแกคือ จะออกแบบตัวพิมพ
ใหมีขนาดเล็กลงกวาเดิมไดอยางไร ? บางทีอาจมีการ
ทดลองยอตัวบรัดเลยมาทดลองพิมพดูแลว แตพบวา
อานยากเพราะหมึกมันทวมเปนจ้ำเสียมาก (พิมพแบบ
Letter Press ยุคแรกดวยกระดาษไมเคลือบผิว) จึงตอง
แกปญหาดวยการออกแบบดังกลาว…หรืออาจเปน
อัจฉริยภาพของคนออกแบบที่มีความรูเรื่องงานพิมพดี
และจินตนาการเห็นปญหาของตัวตะกั่วบรัดเลยที่ขนาด
เล็กจิ๋วไดลวงหนา!

ตนตำรับแกคูสับสน
ถาพิจารณาอักษรแบบใหมของตัว ฝ.ศ. เปนคูๆ
ระหวาง ข-ช, ค-ด, ช-ซ จะพบวามันดูแตกตางกันมาก
ไมมีทางอานสับสนไดแมจะใชตัวขนาดเล็กจิ๋วก็ตาม
ถาคุณลองเอาฟอนท TH Sarabun กับ UPC Angsana
พิมพคำ พิมพชื่อ สถานที่ หรือพิมพชื่อคนตางชาติ
ดวยตัวขนาด 10-12 พอยทใหคนไทยอาน จะพบวา
อานตัวอังศนางายกวา TH Sarabun มาก เนื่องจากชื่อ
พวกนี้ไมใชคำที่ใชทั่วไปในภาษาไทยใหเราพอเดาได
(โดยเฉพาะคนที่บกพรองในการอานโดยสุจริต) หัว ซ
ของ TH Sarabun ที่รอยหยักเล็กจึงดูไมตางกับหัว ช
ดังนั้นเมื่อพิมพชื่อ หลุยส ซัวเรซ คนที่ไมใชแฟนบอล
อังกฤษ ไมสนใจกีฬาเลยก็อาจอานเปน ชัวเรช
(chuarech) เพราะไมรูจัก Luis Suarez ศูนยหนา
ของทีมลิเวอรพูล เชนเดียวกับ บอย พีซเมกเกอร
ผมเคยไดยินคนในสื่อทีวีไทยพูดออกเสียงผิดอยูบอยๆ
เปน พีชเมกเกอร (Peach Maker!?) แทนที่จะเปน
พีซเมกเกอร (Peace Maker) นี่อาจเปนปญหาของ
ฟอนทที่พิมพใหอาน (+ความบกพรองทางภาษา
สวนบุคคล).
ทำไมชื่อ “ฝรั่งเศส”
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ศาสตราจารย
กำธร สถิรกุล คนความาตีพิมพในหนังสือ ลายสือไทย
๗๐๐ ป เขียนอธิบายในหนา 150 วา “ ที่เราเรียกวาตัว
ฝรั่งเศสเพราะวา แมทองแดงนั้นทำมาจากประเทศ
ฝรั่งเศส” ในหนังสือ แกะรอยตัวพิมพไทย โดย ประชา
สุวีรานนท ที่หนา 75 ไดกลาวถึงเชนกันโดยมีขอความ
ขยายวา “สันนิษฐานวาโครงการนี้อยูภายใตการดูแล
ของ หลุยส รอมิเออ ซึ่งเปนผูจัดการโรงพิมพอัสสัมชัญ
(ระหวาง พ.ศ. 2431-2456)" และยังมีคำบรรยายภาพ
หลุยส รอมิเออ วา “ผานการฝกวิชาการพิมพและ
การชางตางๆจากฝรั่งเศส”

หลุยส รอมิเออ (ค.ศ. 2431-2456)

หลุยส รอมิเออ คือคนออกแบบ ฝ.ศ.
ถาคุณยอนกลับไปอานที่ผมวิเคราะหการออกแบบ
ตัวพิมพ ฝ.ศ. อีกครั้ง อาจมีคำถามตอไปวา คนออกแบบ
ตั้งใจแกปญหาคูสับสนระหวาง ข-ช และ ค-ด หรือเปลา?
บางทีการยึดถือความงามแบบตัวพิมพอักษรลาตินกับ
ความพยายามแกปญหามุมแหลมที่หมึกทวมเปนจ้ำ
(เมื่อตองออกแบบตัวพิมพขนาดจิ๋วใช) อาจมีผลขางเคียง
โดยบังเอิญให ข-ช และ ค-ด ดูชัดเจนไมสับสนกันงาย
ก็ได. แตถาพิจารณาตำแหนงหางของตัว ส, ศ ของมันที่
เฉียงออกจากภายในลำตัวไปดานขวาเลยเสนหลัง แทนที่
จะเฉียงจากกลางเสนบนขึ้นไปทางขวาแบบตัวบรัดเลย

(ดู DB Bradley Angular และ DB Bradley Curved)
หรือตัวธงสยาม (ดู DB TongSiam) ที่เกิดขึ้นกอนหนา
เราจะพบวาเปนความจงใจใหคนอานสังเกตเห็นหางมัน
ไดงายกวาตัวบรัดเลยหรือธงสยาม เพราะที่ตัวขนาด
เล็กจิ๋วหางแบบบรัดเลยและธงสยามจะดูกลืนกับรูป
สระบนอยาง อิ, อี, อึ, อื จนทำใหสังเกตเห็นหางยาก
กวา ส, ศ ของ ฝ.ศ. ที่ตั้งใจออกแบบใหหลบหางสระบน
นั่นเอง.
ยิ่งหัว ซ โซ ใหญกวา ช มากเทาไหร รอยหยักบนหัว
ของ ซ ก็จะเห็นชัดมากขึ้น และไมสับสนกับ ช ชาง.
รอยหยัก ซ เปรียบไดกับรอยหยักสมองของคนออกแบบ
ที่คำนึงถึงประโยชนใชสอยของตัวพิมพพื้นวามีไวอาน.
การ “มองเห็น” คูสับสนในอักษรไทย และลงมือ
แก ไขเปนตัวพิมพ ไดลงตัวเชนนี้ ไมนาจะเปนงานแก
ปญหาของคนไทยที่คุนเคยกับอักษรเขียน (ขนาดโต)
ของไทย และนาจะเปนวิธีคิดของคนที่มีความรูความ
เขาใจขอจำกัดของตัวเรียงพิมพตะกั่ว (ขนาดเล็ก)
ที่มีตอการอานอยาง หลุยส รอมิเออ มากกวา.
แมประเทศฝรั่งเศสจะเคยรุกรานสยาม ทำใหเรา
ตองเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่ 5 (จนมีการเดินขบวน
ครั้งแรกโดยนิสิตจุฬาฯ, นร. เตรียมอุดมฯ ฯลฯ เรียกรอง
พระตะบอง, เสียมราฐ คืนมาไดตอนหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ใหมๆ) แตเรายังเปนหนี้บุญคุณ หลุยส รอมิเออ
ที่สรางตัวพิมพ ไทยที่ดีที่สุดแบบหนึ่งใหเราใช. การแก
คูสับสนตัว ฝ.ศ. เปนแบบอยางใหกับฟอนทจำนวน
มากมายจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนตัว โมโนไทพกลาง
ที่คุณพีระ ต. สุวรรณ ออกแบบ (ดู MN Pimai) ไปจนถึง
DB Soda ที่ผมเปนผูออกแบบเอง. ตัวอักษรหลายตัว
ก็ไดรับอิทธิพลจากตัว ฝ.ศ.
ชวง 100 ป มีอะไรเปลี่ยน?
ในชวง 100 ปแรกของ ฝ.ศ. นั้นมีความเปลี่ยนแปลง
จากตนฉบับเดิมของ หลุยส รอมิเออ นอยมาก โดยเฉพาะ
ชวงที่เปนยุคตะกั่ว ตัว ฝ.ศ. มีขนาดใหเลือกมากขึ้น
ก็จริง แตที่จัดวาหนาตาเปลี่ยนแปลงไปชัดๆก็คือ
ตัวฝรั่งเศสดำ ที่ตองการใหเปน Extra Bold หนาตา
หลายตัวจึงเปลี่ยนไป เชน อ, ย เสนลางเปลี่ยนเปน
แบนราบไมโคงเหมือนแบบดั้งเดิม หรือตัว ช, ซ
ก็ขมวดหัวหลบเขาแนวเสนหนา ไมยื่นเลยเสนหนา
ออกมามากเหมือนเดิม (ตัว ฝ.ศ. ดำในฟอนทตระกูล
UPC ใชชื่อวา UPC Quakerlady แทนที่จะเปน UPC
Angsana Extra Bold.)
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN ForSor TT

MN ForSor EW

ชวงปลายยุคตะกั่วมีตัว ฝ.ศ. แบบโมโนไทพเกิดขึ้น
แตไมพบความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2519 ไทยรัฐยกเลิกระบบตัวตะกั่ว หันมาใชตัว
เรียงพิมพดวยแสง แบบตัวพิมพ ฝ.ศ. ถูกปรับปรุงใหม
ใชกับไทยรัฐ โดย อ.ทองเติม เสมรสุต เปน 3 น้ำหนัก
และใชมาจนถึงปจจุบันนี้. ตัว ฝ.ศ. เดิมนั้นไมนิยมใช
ตัวขนาดเล็กมากกับเนื้อหาปริมาณมากเพราะใหสีที่
เขมเกินไป ตัวพื้น ฝ.ศ. ในไทยรัฐจึงถูกเขียนใหมให
บางกวาเดิม เมื่อพิมพดวย ‘แทนเวบ’ บนกระดาษ
หนังสือพิมพที่ไมไดเคลือบผิว หมึกจะซึมจนเสนที่ดู
วาบางไปกลับปรากฏชัดในขนาดเล็กจิ๋ว. สวนน้ำหนัก
ฝ.ศ. กลางไทยรัฐจะหนากวา ฝ.ศ.เดิมเล็กนอย และ
ฝ.ศ.หนาสุดก็ไมดำขนาด ฝ.ศ.ดำ.
จากนั้นไมนาน อ.มานพ ศรีสมพร ไดอนุรักษตัว
ตะกั่วเกาเปนตัวเรียงพิมพดวยแสง ประกอบดวยตัว
ฝ.ศ.ปรกติ ฝ.ศ.หนา และ ฝ.ศ.ดำ เมื่อเขาสูยุคฟอนท
แบบโพสทคริปท อ.มานพ ไดสราง ฝ.ศ.เปนโพสทคริปทซึ่งกลายเปนตนแบบของ UPC Angsana.

ครบ 100 ป มีปรับใหญ
ในตนป พ.ศ.2548 ผมตั้งคำถามกับตัวเองวา ทำไม
ไมมีใครทำตัว ฝ.ศ.ทั้งชุดใหเปนเสนสม่ำเสมอ? วาแลวก็
เอาตัว ฝ.ศ.นารายณมาปรับปรุงใหมเปนเสนสม่ำเสมอ
และทดลองใชกับหนังสือ ‘เสี้ยวศตวรรษศาลแรงงานไทย’
เปนเลมแรก ตีพิมพในเดือนเมษายน พ.ศ.2548.
เปนความบังเอิญอยางเหลือเชื่อ เมื่อยอนดูปที่ ฝ.ศ.
ใชครั้งแรกในวารสารอัสสัมชัญอุโฆษสมัย พ.ศ.2448
แลว พบวา ฝ.ศ.เสนสม่ำเสมอโฉมใหมของ DB
เกิดขึ้นในปที่ตัวพิมพ ฝ.ศ.มีอายุครบ 100 ป พอดี!
(2548-2448 = 100). ถัดจากนั้นมา 2 ป ผมขาย ฝ.ศ.
โฉมใหมเปนยูนิโคด ให เครือเนชั่น ใชเปนตัวพื้นใน
หนังสือพิมพ คมชัดลึก มาจนถึงปจจุบัน โดยมีเงื่อนไข
วาแบบตัวพิมพอักษรลาตินของ ฝ.ศ.โฉมใหมที่ผม
ทำมาจากตัว Times นั้น ขอสงวนสิทธิ์เอาไปพัฒนา
เชิงพาณิชยตอได.
ชวงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีฟอนทโพสทสคริปท
เปนฟอนทยูนิโคด วงการอุตสาหกรรมการพิมพ ไทย
ออกทุนใหกลุมคนทำฟอนทอนุรักษฟอนทมาตรฐาน
หลายตัวเปนฟอนทยูนิโคด ตระกูล TF แจกจาย ใน พ.ศ.
2551 หนึ่งในจำนวนนี้มีตัว ฝ.ศ. ชื่อ TF Pimpakarn
หนาตาจงใจไมตางจากเดิมที่ใชกันมานานมากตั้งแต
หลังป 2530. UPC Angsana ฉบับยูนิโคด ก็คงรูปแบบ
เดิมไวดวยเหตุผลเดียวกัน.
โดยสรุป ในปที่ตัวพิมพ ฝ.ศ. อายุครบ 100 ป
ไดมีการปรับปรุงรูปโฉมขนานใหญ จากเสนหนักเบา
เปนเสนสม่ำเสมอแลว เปนฟอนท DB Nation
ที่ใชเฉพาะในเครือเนชั่น

ฝรั่งเศสจิ๊กโก
ในระหวางป พ.ศ.2530-0531 สุรพล เวสารัชเวศย,
ผม และนองๆ หลายคนรวมกันสรางฟอนทออกมาหลาย
แบบ หนึ่งในจำนวนนั้นมี ฝ.ศ.ทำใหมชื่อ DB Narai
เสนจะหนากวา ฝ.ศ.เดิมๆ เล็กนอย ที่แตกตางออกไป
มากคือ DB Narai Modern (คุณสุรพล เปนคนเสนอ
และตั้งชื่อ) เปนการนำตัว DB Narai มาบีบผอมแลว
กระจายชองไฟใหหางมากๆ (เอาใจนักออกแบบขาโจ).
ถึงป พ.ศ.2549 ที่ฟอนทตระกูล DB#1 ออกขาย
DB Narai Modern กลายเปนโกแก out ไปแลว
ผมเลยไมได ใสเขาไป.

MN ForSor โดย DB
เมื่อมีโครงการนำฟอนทโพสทสคริปทเกาที่
อ.มานพ ศรีสมพร สรางไวมาพัฒนาตอ ผมจึงถือโอกาส
นำโครงการ ฝ.ศ.เสนสม่ำเสมอมาปดฝุนทำขายใหม
โดยทำจาก ฝ.ศ.ของ อ.มานพ ที่ใกลเคียงตนตำรับของ
หลุยส รอมิเออ มากที่สุด. ฟอนทกลุมนี้ใหชื่อวา
MN ForSor (MN ตั้งเปนเกียรติใหอ.มานพ)
เมื่อมีทั้งเสนหนักเบาแบบเดิมกับเสนสม่ำเสมอ
แบบใหม ชื่อ MN ForSor จึงจำเปนตองมีอักษรยอ
พวงทายเปน MN ForSor TT (thick and thin) และ
MN ForSor EW (even weight) ตามลำดับ.

หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ส ของ MN ForSor EW (ขวา)
หางยกสูงกวา ของ ฝรั่งเศสตนแบบ
เพื่อทำใหซอกใตหางโปรงขึ้น

เทียบที่น้ำหนัก Medium ดวยกัน
MN ForSor EW หัวโปรงกวาเล็กนอย

MN ForSor TT ตางกับตนแบบตรงไหน?
เปนความตั้งใจที่จะใหเหมือนตัวเดิมๆ ที่ใชงาน
กันอยูนานแลว เพียงแตเก็บรายละเอียดเสนสายให
ราบรื่นขึ้น นอกจากจะจงใจเอาชื่อ ฝ.ศ.กลับมาใช ใหม
แลวยังเอาตัวการันตของเดิมๆ ที่คลายเลข ๖ กลับดาน
กลับมาใช ใหมเพื่อยอนอดีต. เครื่องบนบางตัวของ
ฝ.ศ.เกา ไมวาจะเปนไมตรี ไม ไตคู หรือการันตที่ออกแบบ
ไวเปนตัวหัวตันขนาดเล็กๆ ถือเปนการแกปญหาที่ดีมาก
ใน พ.ศ.2448 จึงเก็บไวเปนที่ระลึกไมไดแก ไขใหหัวโปรง
เหมือนอยางฟอนทตัวพื้นทั่วๆ ไป.

แลว MN ForSor EW ตางอะไรกับ DB Nation
ในการทำ ฝ.ศ.เดิมใหเสนสม่ำเสมออันที่จริงเปน
เรื่องที่ควรทำมากอนหนานานแลว (ไมนาปลอยมาจนถึง
100 ป!) ปญหาที่พบคือ เมื่อทำถึงตัว ส นั้น หางของมัน
ที่ลากออกจากเสนกลางตองยกสูงขึ้นเพื่อไมใหพื้นที่วาง
รูปสามเหลี่ยมแคบเกินไปจนอุดตัน แมจะตางจาก ส
ตนแบบไปบางแตก็ยังคงอานงาย เพราะสังเกตหางไดงาย
จากภายในลำตัว. ใน MN ForSor EW ก็ยังใชวิธีการเดิม
เหมือน DB Nation.
ฟอนท DB ที่ขายให Nation ไปนั้นยังคอนขาง
อนุรักษนิยมอยู กลาวคือ การตัดปลายหางอักษรที่
ตั้งขึ้นทุกตัวยังคงตัดเฉียง เหมือนแบบ ฝ.ศ.เดิม ขณะที่
MN ForSor EW ตัดหางทั้งหมดในแนวนอน.
ปญหาหนึ่งที่พบใน DB Nation ก็คือตัว ไ. เมื่อทำ
ตัว Bold มวลหางดานบนหนักเกินไป ตองรีดเสนหาง
ใหบางลง. ใน MN ForSor EW ไดแก ไขโดยลดรูปรอย
หยักลง นอกจากทรงตัวไดดีขึ้นยังไมยื่นไปเกะกะระราน
เครื่องบนของตัวที่อยูขางหนา.
สมบัติเดิมของตัวอักษรโรมันของ DB Nation ที่
สงวนสิทธิ์ไว ถูกนำมาขัดเกลาใหมใหเนียนขึ้น. ตัวพิมพ
ใหญโดยเฉพาะตัวเลขอารบิกที่โตเกินไปถูกลดขนาดลง
เล็กนอย (ไมเหมือนฟอนท Times เดิมที่ตัวพิมพใหญ
ของมันสูงเทาปลายหางกลุมตัว b, d, h, k) ทำให ใชรวม
กับชุดตัวพิมพ ไทยไดกลมกลืนเนียนตาขึ้นกวาเดิม.
โฉมใหมขามศตวรรษ
สำหรับงานพิมพที่ตองการตัวที่อานงาย สามารถ
ใชฟอนท MN ForSor ทั้งแบบเสนหนักเบา และแบบ
สม่ำเสมอ อยางละ 6 สไตล ควบคูกันไปไดเปนครอบครัว.
ตัว MN ForSor EW ที่เรียบงายขึ้นชวยใหมันกาวสู
ศตวรรษใหมอยางรวมสมัย ดวยความเคารพในคุณคา
ตัวพิมพตนตระกูลของมัน
ที่สวยดวยประโยชน ใชสอย.

ตัวพื้นที่ใช ในบทความนี้ : MN ForSor EW ขนาด 14.5 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15.5 พอยท.
คำบรรยายภาพ : MN ForSor EW Medium ขนาด 13 พอยท
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