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เอ็ม.เอ็น. โกเมน

แมหนักเบา ลูกสาวสายเดี่ยว!
MN Komain เปนฟอนทตัวพื้นไทยหัวครึ่งวงกลม
ทรงคอนขางผอม ที่สืบตนตระกูลมาจาก
ตัวเรียงพิมพตะกั่วพาดหัวหนังสือพิมพยุคเกา
MN Komain, a recast in Unicode format of the old PostScript font EAC Komain by Manop Srisomporn. EAC Komain, in
turn, descended from a phototype font that the same designer
had reshaped from a metal display face called PongRong having narrow glyphs with pronounced thick and thin contrast.
The original Komain had terminals with half-circular loops.
Another descendant of EAC Komain still in use is the
Unicode face UPC Iris. A legibility issue with this face is in
its Arabic numerals whose straight horizontal top and bottom
strokes are found to reduce readability when set at smaller
point sizes. Another flaw has to do with its excessive Bold
width which is far too wide relative to its Regular. In DB’s
makeover, the numerals of the old Komain are redrawn using
curved segments for the top and baseline strokes. Moreover,
the numeral widths for Bold and Regular are set at the same
distance in order to allow their proper vertical alignment when
they are set in columns.
The addition of four more styles to the new family has
been made possible by replacing thick-and-thin with evenweight strokes. Light, Regular, Medium and Bold, plus their
corresponding italics, making up 8 styles, are thus added.
Together with the original variable-stroke versions and italics,
which made up four variants, the new MN Komain family now
has a total of 12 styles. These are designated with tags to their
names: TT for thick and thin, and EW for even weight.
The initials MN denote copyright sharing between Manop,
the original PostScript font designer, and DB, the type foundry
responsible for recasting them into Unicode for commercial
distribution.

แบบตัวพิมพโกเมนเกิดขึ้นครั้งแรกเปนตัวเรียงพิมพ
ดวยแสง โดย อ.มานพ ศรีสมพร (ชื่อโกเมน, เพทาย,
นพรัตน ฯลฯ เกิดขึ้นในยุคนี้ ตั้งโดยคุณนิรัตน เจริญผล
วิศวกรจุฬาฯ ที่รวมงานสรางตัวพิมพกับ อ.มานพ) เปนการ
นำตัวเรียงพิมพตะกั่วกลุมโปงใหม-โปงรอง (ยอนอานไดจาก
DB PongRong) ตัวพาดหัวทรงผอมมาเพิ่มความกวางให
ใชงานไดในขนาดพอยทเล็กลง โปงรองเดิมมีลักษณะเดน
2 ขอคือหัวทรงครึ่งวงกลมเพื่อประหยัดที่แนวนอน และมี
เสนหนักเบาคลายฟอนท Bodoni คือเสนแนวตั้งหนาจัด
เสนแนวนอนบางจัด ตางกันเห็นไดชัด. ในโกเมนไดพยายาม
คงลักษณะเดนของโปงรองไว เพียงแตตัดทอนรายละเอียด
บางอยางใหเรียบงายขึ้น เชนสโตรคปลายหางที่หนาของเครื่อง
บนอยางไมหันอากาศ, ไมโท, ไมตรี, การันต ถูกลดทอนให
บางลง เพื่อไมใหดูหนักจนเกินไป. ชองระหวางเสนบน-ลาง
ของสระอิ ก็ถูกขยายขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน.

อิอีอึอื     
อิอีอึอื     
ตัวโปงรองตนแบบ

โกเมน

เครื่องบนของ โกเมน โปรงกวาของตัวโปงรองตนแบบ

ตัวคอมพิว 'โกเมน' จากหนังสือ
‘ตัวอยางอักษรคอมพิวเตอร’
บริษัท พับลิคโฟโตและโฆษณา จำกัด หนา 3
ใชรหัสสั่งตัววา ซี 3
(สังเกตุเลข 6 กับเลข 8 คลายกัน
อานคอนขางยาก)

TT
EW

ยอจาก Thick and Thin
ใชใสทายชื่อฟอนทเพื่อบอกลักษณะเสนหนักเบา

ยอจาก Even Weight
ใชใสทายชื่อฟอนทเพื่อบอกลักษณะเสนสม่ำเสมอ

ตอนผมเพิ่งหัดอานหนังสือพิมพ จำไดวาเห็นตัวอักษร
โปงรองที่มีหัวครึ่งวงกลมตัวผอมๆ แบบนี้มาแลว เมื่อเริ่ม
ทำงาน Graphic ใหมๆ เจอตัวโกเมนเขาจึงรูสึกเฉยๆ
ไมเหมือนกับ TomLight และอาจเปนเพราะมันผอมจน
เกินกวาที่จะใชเปนตัวพื้น รวมทั้งน้ำหนักของมันก็ดูมากกวา
ฝ.ศ. คอมพิวยุคเดียวกัน รวมกับตัวเลขอารบิกซึ่งแมจะดู
ทรงเหลี่ยมๆ (เสนบน เสนลาง เปนเสนตรง แทนที่จะโคง
เหมือนเลขมาตรฐานตัวพื้นทั่วไป) เขากับตัวอักษรไทยไดดีแต
อานยากในขนาดพอยทเล็กๆ ผมจึงแทบไมไดใชโกเมน
เลยเทาที่จำความได. โกเมนชวงที่เปนตัวคอมพิวมีเพียงตัว
Regular ตอมาเมื่อเขาสูยุคฟอนท PostScript อ.มานพ
จึงไดสราง EAC Komain โดยเพิ่มตัว Bold และชุดตัวเอน
รวม 4 สไตล.
ผมเคยเอาหลักการของโกเมนมาทำใหม เปน DB
Komol ชื่อโกมลจำงายๆ คือคลายโกเมนเพียงแตกวางกวา
และกน บ, อ, ย โคงมน (พองเสียงกับ มล) ไมแบนเหมือน
ของโกเมนเดิม ทำใหรวมสมัยขึ้นมาหนอย. ใน DB Komol
เดิมผมไดทดลองทำตัวเสนบางไวดวยเปนแบบเสนสม่ำเสมอ
เมื่อถูกใชงานในหลายสื่อ พบวาเสนมันบางจัดทำใหแผวหาย
ในขนาดเล็ก หรือหมึกทวมจนเสนขาดไดงายถาใชขนาดเล็ก
เปนตัวเจาะขาวบนพื้นตาย. ผมไดนำมาสรุปบทเรียนตอนทำ
MN Komain แบบเสนบางสม่ำเสมอในภายหลัง.
ฟอนท EAC Komain อาจไมถูกใชมากเทา UPC Iris
ที่เหมือนกันแทบทุกประการ ตั้งแตเปนฟอนท PostScript
จนปรับปรุงมาเปน Opentype ในปจจุบัน เพราะเนื่องจาก
UPC Iris เปนฟอนทที่ผูกพวงไปกับระบบปฏิบัติการของ
Microsoft จึงกลายเปนฟอนทของมวลมหาประชาชน
จากเด็กนักเรียนทำรายงาน, ขาราชการทำโปสเตอรภายใน
ยันโรงพิมพทุกระดับทั่วประเทศ. ดังนั้น แนวคิดในการทำ
MN Komain ขึ้นใหม ผมจึงแทบไมเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัว
อักษรไทยโดยไมจำเปน เพื่อรักษาของดั้งเดิมที่ดีอยูแลว
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN Komain TT (Regular, Bold)

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

MN Komain EW (Light, Regular, Medium, Bold)

ปาก ก. ของโปงรองเดิม

ปาก ก. ของโกเมน

โกมล โกเมน
DB Komol Light

MN Komain EW Light

ที่ขนาดความสูงเทาๆ กัน MN Komain EW Light เสนหนากวา DB Komol Light.

คุนเคยอยูแลวไว. จะมีสักกี่คนที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของตัว ว ที่กวางกวาเดิมเล็กนอยถาผมไมบอก (ของเดิม ว
กวางเทากับสระอา) ที่ตั้งใจแก ไขจริงๆ ก็คือชุดตัวเลขอารบิก
ใหอานงาย. ระหวางที่สราง MN Komain จาก EAC
Komain ที่เปน PostScript ตนฉบับ ผมเพิ่งสังเกตเห็นวา
ตัวเลขตนฉบับนั้น ชุด Bold มีความกวางตัวพิมพ
(Character Width) มากกวาชุด Regular อยางเห็นไดชัด
ซึ่งตางจากมาตรฐานฟอนทตัวพื้นของ DB (ตั้งแตที่อยูในชุด
DB#1) ที่จะตองกวางเทากันเพื่อแสดงผลทางบัญชีไดหลัก
ตรงกัน. ดังนั้นจึงถือโอกาสแก ไปพรอมๆ กันกับรูปอักษร
(Glyph) ของตัวเลขอารบิก. สวนตัวเลขไทยนั้นแมจะทรงดู
เหลี่ยมๆ แตก็อานงายจึงรักษาไว เพียงแคปรับแตงความกวาง
ตัวพิมพของทั้ง 2 น้ำหนักใหเทากันเทานั้น.
นอกจากประสบการณที่เคยมีในการเปลี่ยนตัวพิมพ
เสนหนักเบาเปนเสนสม่ำเสมอใน DB Komol แลวผมยังเคย
ทดลองเอา DB Narai มาทำเปนเสนสม่ำเสมอให เครือ
เนชั่น ใชเปน text ใน คมชัดลึก มาแลว. ผมจึงจินตนาการ
วา ถา MN Komain มีตัวเสนสม่ำเสมอใหเลือกใชหลาย
น้ำหนัก นาจะกลับมาดูรวมสมัยได. วาแลวก็ใหผูชวยลง
มือปรับเสนนอนใหหนาปรับเสนตั้งใหบางจาก Regular
แลวขยายครอบครัวออกไป. ผมใหความสำคัญพิเศษกับตัว
บางที่กะจะใหเปนตัวพื้นโดยใหมันหนากวาเสนของตัว DB
Komol Light เล็กนอยใหใชงานไดปลอดภัยขึ้น.

เดิมเปน เสนหนัก เสนเบา
เกลาเสริม เปนเสน สม่ำเสมอ
ลองชม ลองใช ตามใจเธอ
เบอเรอ ครอบครัว ตัว ‘โกเมน’
MN Komain TT

MN Komain EW

MN Komain EW Light

MN Komain EW Medium

MN Komain EW
หางเชิดสูงกวา
MN Komain TT ตนแบบ

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
เมื่อจบชุดเสนสม่ำเสมอผลเปนที่นาพอใจมากสำหรับ
Light, Regular และ Medium สวนตัว Bold ของมันยังดู
ไมตางไปจากตัวโกเมนเกานัก เนื่องจากสวนหัวอักษรยัง
คงตองใชเสนบางเพื่อไมใหดูตันนั่นเอง. ถาผมใชงานเอง
ในงานออกแบบหนังสือจะเอาตัว Light ใหมเปนตัวพื้น,
Medium เปนตัวเนน. สวน Regular เอาไวใชตัวจิ๋วๆ
บรรยายภาพ.
กวาจะไดชุดตัวเสนสม่ำเสมอของโกเมนเปนที่นาพอใจ
โดยเฉพาะตัว Regular และ Light นั้นมีจุดที่ตองปรับแตง
เล็กๆ นอยๆ ทวาสำคัญอยูหลายจุดที่นากลาวถึง. ตัวอยาง
เชน เมื่อทำเสร็จในขั้นแรกพบวาตัว พ, ฟ ผอมเกินไป ตัว ข
ดูใหญกวา จ มากไป.
การแบงกลุมโกเมนเกากับใหม ผมริเริ่มเอาอักษรยอ
TT (Thick and Thin) กับ EW (Even Weight) มาใส
เติมทายเขาไป เปน MN Komain TT กับ MN Komain
EW ตามลำดับ และใชกับฟอนทอื่นๆ ที่ขยายครอบครัวดวยวิธี
เดียวกันเปนมาตรฐานใหมของ DB.
จากแมโกเมน เสนหนักเบาที่อยูกับสังคมไทยมานาน
เดี๋ยวนี้มีลูกสาวสายเดี่ยวเสนสม่ำเสมอ ถึงจะดูเปรี้ยวกวา
รุนแม แตยังสวยแบบไทยแท ไมพึ่งศัลยกรรมฝน DNA!
จะไมทำความรูจักไดอยางไร!

เสนแบบเขียนมือตอเนื่อง
ใน MN Komain EW
เสนเรขาคณิตเดิม
อนุรักษ ไวใน MN Komain TT

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : MN Komain EW Light ขนาด 14 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท คำบรรยายภาพ : MN Komain EW ขนาด 12 พอยท
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