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เอ็ม เอ็น กราฟโค
หนักเอา เบาสู
MN Graphico พัฒนาจากฟอนทดีสเพลยชุดแรกของไทย
ที่อักษรสวนใหญมีเสนหนาและเสนหลังหนาไมเทากัน
Originally crafted as PostScript type by Manop Srisomporn,
the Graphico face contains a feature that was a first for Thai
display script: its glyphs have front and rear stems of unequal
strokes. Stems that are traced upwards are generally thinner
than those that are drawn vertically down. For example, the front
stem of the letter ก is narrower than its rear stem; while those
of the letter บ, the reverse is shown. When cast in a line the
uneven strokes would produce a strangely attractive pattern.
In recent years, the name Graphico has faded from memory, the
face having been represented in the Unicode format as UPC Lily.
The DB foundry has found it fit to reintroduce Graphico as
OpenType which is offered as part of a huge collection of faces,
all original creations of the prolific Manop Srisomporn, called
“MN 100 styles by DB”. Some touching up is carried out in the
makeover, such as slightly wider tracking, and improved glyph
rendering of the pair ค and ด to result in ค and ด. Its Latin
lowercase type is made a tad taller for better matching with
its complementary Thai letters. On top of its old family of four,
i.e. regular, bold and corresponding italics, DB has added a light
weight in roman and italic. Thus, altogether 6 styles are offered
with the new font which is called MN Graphico.
The initials MN stand for Manop, while Graphico came from
the name of the company whose owner had asked Manop to craft
the typeface from the lettering on his business emblem.

ภาพประกอบจากหนังสือ
'Speedball textbook for pen & brush lettering'
โดย Ross F. George.

รากเหงาเสนหนักเบา

ตัวพิมพเสนหนักเบาของไทยที่เกิดกอนหนาตัว Graphico
ไมวาจะเปนตัวฝรั่งเศส, โปงรอง, โปงไมที่เกิดในยุคตัวเรียง
พิมพตะกั่ว หรือ นพรัตน ที่เกิดในยุคตัวเรียงพิมพดวยแสง
ก็ตาม จะสังเกตไดวาอักษรที่มีเสนหนาเสนหลังอยูในแนวดิ่ง
(เชน ก, บ) ของฟอนทเหลานี้เสนจะหนาเทากันทั้งเสนหนา
เสนหลัง เขาใจวาจะไดรับอิทธิพลจากตัวพิมพเล็กในอักษร
โรมันแบบจารีตที่มี serif. แตถาใครลองสังเกตใหดี จะพบวา
ตัวพิมพใหญบางตัวของฟอนท serif เชน A, M, U ขาหนากับ
ขาหลังของมันกลับหนาไมเทากัน หรือ N ขาจะบาง
ทั้งหนาหลัง เปนตน.

MAN U
ตัวสลักหิน ตนกำเนิดตัวอักษรโรมัน
อาจไดอิทธิพลเสนแบบ 'ขึ้นเบา ลงหนัก'
มาจากน้ำหนักมือที่เขียนตอเนื่อง
อยางเปนธรรมชาติ

ที่มาของเสนหนักเบาเริ่มจากตัวเขียนของโรมันที่เปนไป
ตามธรรมชาติของการเขียน ประกอบกับเครื่องมือที่ใชเขียน.
รากเหงาอักษรไทยมาจากตัวจารบนใบลานดวยเหล็กปลาย
แหลม เสนจึงสม่ำเสมอ ตางจากของฝรั่งที่มีปากกาและแปรง
เสนจึงออกมามีหนักเบาตามธรรมชาติทิศทางของการเขียน.
ถาลากเสนตั้งหรือเฉียงขึ้น น้ำหนักมือจะเบากวาตอนกด
เสนดิ่งหรือเฉียงลง. ชนิดปากกาที่ใชก็มีสวนกำหนดน้ำหนัก
เสนเชนกัน เชนตัว y แมวาเสนหลังจะเปนการลากลง ถาใช
ปากกาปลายหัวแบน เขียนลากเฉียงลงดวยมือขวาจะไดเสน
แบนตามสวนแคบของหัวปากกา. เครื่องมือและธรรมชาติของ
การลงน้ำหนักมือมีผลทำใหตัวลายมือเขียนดวย speedball
มีเสนโคงบนลางแนวนอนบางกวาเสนตรงในแนวตั้ง. ตัวเขียน
เหลานี้มีอิทธิพลตอตัวพิมพ serif รวมทั้งตัวพิมพเสนหนักเบา
ของไทยดังกลาวขางตน.

เดี๋ยวหนัก เดี๋ยวเบา

กบ
กบ
กบ
กบ
กบ

ฝรั่งเศส
โปงรอง
โปงไม
นพรัตน
กราฟโก

ในยุคตนฟอนท PostScript คุณธเนศ อุษณกรกุล
เจาของกิจการบริษัท กราฟโก ซิสเต็มส จำกัด ไดวาจาง
อ.มานพ ศรีสมพร ใหสรางฟอนท Graphico โดยอิงกับ
แบบอักษรไมกี่ตัวที่ใชเปนอัตลักษณของบริษัทฯ. ลักษณะ
เปนอักษรเสนหนักเบา แตแตกตางจากอักษรหนักเบา
ทั่วๆไป เพราะแทนที่อักษรแตละตัวจะมีเสนแนวนอนบาง
และเสนแนวตั้งเนนหนาเทาๆ กัน กลับพบวาอักษรสวนใหญ
มีเสนหนาและเสนหลังที่หนาไมเทากัน. อ.มานพ ไดจับ DNA
ของมันมาสรางตอ เมื่อ Graphico ปรากฏสูสายตาใหมๆ
คนในวงการอยางผมจำไดทันทีเลยวาเสนแนวตั้งของมัน
“เดี๋ยวหนัก เดี๋ยวเบา”.

ขึ้นเบา ลงหนัก?

ตัวอักษรมาตรฐานเชน ก, บ ของ Graphico เสนเขียน
ตั้งขึ้นจะเบา (ประมาณเสนนอน) สวนเสนเขียนดิ่งลงจะหนัก
กวา. เห็นไดวาตรงกับรากเหงาการเขียนของอักษรโรมัน.
แตถาพิจารณาตัว ท ของมัน เสนหลังซึ่งเขียนลงควรเปน
เสนหนาก็กลับเปนเสนบาง. ทำนองเดียวกับตัวพิมพเล็ก n
เสนหลังก็บาง ทั้งๆ ที่เปนเสนที่เขียนลากดิ่งลงเสนฐาน.
แสดงวา DNA ของ Graphico คือ หนาบางคละกันไป. อักษร
ตัวไหนมีเสนหนาหลังอยูในแนวตั้งใหเสนหนึ่งหนาเสนหนึ่งบาง
เปนใชได. แต ค กลับมีเสนแนวตั้งหนาถึง 3 เสน ตาม ด
ที่ไดจากคำวา ‘จำกัด’ บนปายบริษัทฯ.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN Graphico (Light, Regular, Bold)
ความกวางตัวพิมพของเลขอารบิกทุกน้ำหนัก เทากันเปนมาตรฐาน

ตนแบบที่ถูกลืม

ในชุด ของ MN Graphico
มีตัว MN Graphico Bordered
แถมเปนโบนัส

ความแปลกตาทำใหฟอนท Graphico ไดรับความ
นิยมสูง. ในชวงที่ยังไมมีกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา ฟอนท
ที่ไดรับความนิยมเปนมาตรฐานในวงการพิมพจึงถูกทำซ้ำ
และเปลี่ยนชื่อไปตามคายตางๆ เปนธรรมดา. เมื่อฟอนท
ตระกูล UPC ใน Windows มี UPC Lily ที่สรางมาจาก
Graphico และแพรหลายไปอยางกวางขวางกวา ผูใชงาน
สวนใหญจึงรูจักชื่อ UPC Lily มากกวา Graphico ตนแบบ
ที่ถูกลืมไปอยางนาเสียดาย.

ถึงคราวตองแก ไข

UPC Lily
(Graphico เกา)

MN Graphico

ผพ ผพ
ฝฟ ฝฟ
คด คด

เขาสูยุค Opentype มาหลายป มี UPC Lily ที่เปน
Opentype ใชแลว แตทวาไมมีการพัฒนาใดๆ ไปจากตนฉบับ
เดิม (คงเนื่องจากทาง UPC ไมอยากสรางความยุงยากใหกับ
ผูใชงานเดิม). ในป 2556 ผมไดหารือกับ อ.มานพ ศรีสมพร
เรื่องการนำเอาผลงานฟอนท PostScript ที่ทานสรางไว
มากมาย และใชเปนมาตรฐานในวงการพิมพอยู มาปดฝุน
พัฒนาใหมเพื่อจำหนาย, Graphico จึงถึงคราวตองแกไข.
เราตางเห็นพองกันวาชองไฟเดิมที่ทำไวทั้ง 4 สไตล (Regular,
Bold พรอมชุด Italic) ชิดเกินไป. เดิมนั้นทำชิดๆ เพราะตั้งใจ
ใหใชขนาดโตๆ แตเดี๋ยวนี้ เราใชตัวดิสเพลยขนาดเล็กลง
เรื่อยๆ ในสื่อใหมๆ อยางมือถือที่มีความละเอียดไมเทางาน
สื่อสิ่งพิมพ.

ชื่อเกาคุณภาพใหม

Graphico ใหมที่ DB ทำอยูในชุด MN 100 by DB
ฟอนททุกตัวจึงขึ้นตนดวย MN (ยอจากมานพ) ตามดวย
ชื่อดั้งเดิม (เพื่อเปนระบบในการสืบคนในภายหลัง). MN
Graphico จึงเปนชื่อที่เหมาะสมเพราะบอกเลาประวัติศาสตร
ที่มา เพื่อใหเกียรติกับคุณธเนศ อุษณกรกุล ตนความคิด
ตัว Graphico และ อ.มานพ ศรีสมพร ผูสราง.
ไมเพียงแคขยายชองไฟเทานั้น การจะทำใหคนยินดีซื้อ
แบบฟอนทที่เคยมีใชฟรีอยูแลวตองพิถีพิถันเปนพิเศษ
ผมเสนอ อ.มานพ วานาจะแกปญหาคูสับสนในอักษรบางคู
เชน ผ-พ, ฝ-ฟ, และ ค-ด โดยเฉพาะ ค-ด ดั้งเดิมคลายกัน
มากจนเปนเรื่อง!

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
0123456789
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
0123456789
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ 0123456789

Abdhkl
Abdhkl
UPC Lily (Graphico เกา)

MN Graphico

เทียบขนาดของตัวพิมพเล็ก ของ MN Graphico ใหญกวา
ของ UPC Lily (Graphico เกา)

ระวังไฟปายดับ สติกเกอรหลุด!

ชวงที่รัฐบาลยิ่งลักษณยุบสภา ในไลนมีแตเรื่องจะไป
Vote, Vote No หรือ No Vote ดี? เกิดเรื่องขำๆ แชรกัน
วอนในไลนวา โรงแรม Novotel มีปญหากับตำรวจเพราะ
ปายโรงแรมอักษรตัวทายไฟดันดับ! (เหลือแค Novote).
สมัยทำงานอยูแถว สุรวงศ ผมกินขาวตมอยูรานตรงขาม
โรงแรมเห็นปาย Hotel ไฟดับสองตัวทาย! (เหลือแค Hot).
ระหวางขับรถผมเคยเห็นรถแวนเกาๆ กระจกหลังติด
สติกเกอรทำจากฟอนท Graphico วา “รวมดวยชวยกัน”
ตัวอักษรอยูครบยกเวนไมโทเจากรรมดันหลุดหาย !!!

ภัยพิบัติ
อนุมัติ

UPC Lily
MN Graphico

ตำแหนง ไมหันอากาศ ของ MN Graphico
ถูกปรับใหไดแนวกับ สระ อิ

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท.
คำบรรยายภาพ : DB Soda Medium ขนาด 14 พอยท

vw
vw

UPC Lily
(Graphico เกา)

MN Graphico

อักษรคูแรกที่ผมลงมือรางใหมใหผูชวยแกใน MN
Graphico คือ ค-ด จากที่มีเสนตั้งหนาๆ 3 เสนคลาย
กันมาก (ตางแคปลายหัวของ ด คลายเลข 1 และของ ค
กลับดานกัน) หลังจากแกเปน ค-ด นอกจากจะดูไมสับสน
กันแลว ยังถือโอกาสทำใหเสนหนากับหลังหนาไมเทากัน
ชวยใหดูโปรงและกลมกลืนกับตัวอื่นๆ ของ อ.มานพ มากขึ้น.
สวน ผ, ฝ แกลดระดับมุมหยักกลางใหต่ำกวา พ, ฟ เพื่อ
แยกแยะกันไดงายขึ้น.

เปลี่ยนฝรั่งใหเขากับไทย

เมื่อพิมพอักษรลาตินของ Graphico เกา สลับกับอักษร
ไทยจะพบวาเฉพาะตัวพิมพเล็กของมันมีขนาดเล็กเกินไป
เล็กนอย. การแกไขผมใชวิธีใหขยายขนาดขึ้นเพียงเล็กนอย
ปลอยหางของ b, d, h, k, l ใหยาวเลยความสูงของตัว
พิมพใหญขึ้นไป. อักษรบางตัวที่มีมุมแหลมที่เสนฐานคือ
Vv, Ww ถูกตัดใหทูลงเหมือน พ.พานของมัน ทำใหดูไมแผว
เกินไป และยืนไดมั่นคงขึ้น.
เลขอารบิกเดิมพบวา ความกวางตัวพิมพของเลขชุด
Bold กวางกวาของชุด Regular มาก จึงแกใหกวางเทาๆ กัน
เปนมาตรฐาน.

หนักเอา เบาสู

สำหรับคนที่ไมเคยซอมตัวพิมพที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นนั้น
อาจไมรูวามันอาจเปนงานหนักกวาการออกแบบตัวใหมๆ
เสียอีก. การเพิ่มชุดตัว Light เขาไปเปนเพียงงานเบาๆ
ที่เราสูอุตสาหทำ เพื่อใหนักออกแบบมืออาชีพ ใชออกอาวุธ
หนักเบาไดครบเครื่อง !
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