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 แบบตัวพิมพ�โกเมนเกิดข้ึนครั้งแรกเป�นตัวเรียงพิมพ�
ด�วยแสง โดย อ.มานพ ศรีสมพร (ช่ือโกเมน, เพทาย, 
นพรัตน ฯลฯ เกิดข้ึนในยุคน้ี ต้ังโดยคุณนิรัตน เจริญผล 
วิศวกรจุฬาฯ ท่ีร�วมงานสร�างตัวพิมพ�กับ อ.มานพ) เป�นการ
นำตัวเรียงพิมพ�ตะก่ัวกลุ�มโป�งใหม�-โป�งรอง (ย�อนอ�านได�จาก 
DB PongRong) ตัวพาดหัวทรงผอมมาเพ่ิมความกว�างให�
ใช�งานได�ในขนาดพอยท�เล็กลง โป�งรองเดิมมีลักษณะเด�น 
2 ข�อคือหัวทรงครึ่งวงกลมเพ่ือประหยัดท่ีแนวนอน และมี
เส�นหนักเบาคล�ายฟอนท� Bodoni คือเส�นแนวตั้งหนาจัด 
เส�นแนวนอนบางจัด ต�างกันเห็นได�ชัด. ในโกเมนได�พยายาม
คงลักษณะเด�นของโป�งรองไว� เพียงแต�ตัดทอนรายละเอียด
บางอย�างให�เรียบง�ายข้ึน เช�นสโตรคปลายหางท่ีหนาของเคร่ือง
บนอย�างไม�หันอากาศ, ไม�โท, ไม�ตรี, การันต� ถูกลดทอนให�
บางลง เพ่ือไม�ให�ดูหนักจนเกินไป. ช�องระหว�างเส�นบน-ล�าง
ของสระอิ ก็ถูกขยายข้ึนด�วยเหตุผลเดียวกัน.

เอ็ม.เอ็น. โกเมน
แม�หนักเบา ลูกสาวสายเดี่ยว!

MN Komain เป�นฟอนท�ตัวพื้นไทยหัวครึ่งวงกลม
ทรงค�อนข�างผอม ท่ีสืบต�นตระกูลมาจาก
ตัวเรียงพิมพ�ตะก่ัวพาดหัวหนังสือพิมพ�ยุคเก�า

ตัวคอมพิว 'โกเมน' จากหนังสือ 
‘ตัวอย�างอักษรคอมพิวเตอร�’
บริษัท พับลิคโฟโต�และโฆษณา จำกัด หนา 3 
ใช�รหัสสั่งตัวว�า ซี 3
(สังเกตุเลข 6 กับเลข 8 คล�ายกัน 
อ�านค�อนข�างยาก)

 ตอนผมเพ่ิงหัดอ�านหนังสือพิมพ� จำได�ว�าเห็นตัวอักษร
โป�งรองท่ีมีหัวครึ่งวงกลมตัวผอมๆ แบบนี้มาแล�ว เม่ือเริ่ม
ทำงาน Graphic ใหม�ๆ เจอตัวโกเมนเข�าจึงรู�สึกเฉยๆ 
ไม�เหมือนกับ TomLight และอาจเป�นเพราะมันผอมจน
เกินกว�าท่ีจะใช�เป�นตัวพื้น รวมท้ังน้ำหนักของมันก็ดูมากกว�า 
ฝ.ศ. คอมพิวยุคเดียวกัน รวมกับตัวเลขอารบิกซึ่งแม�จะดู
ทรงเหล่ียมๆ (เส�นบน เส�นล�าง เป�นเส�นตรง แทนท่ีจะโค�ง
เหมือนเลขมาตรฐานตัวพื้นท่ัวไป) เข�ากับตัวอักษรไทยได�ดีแต�
อ�านยากในขนาดพอยท�เล็กๆ ผมจึงแทบไม�ได�ใช�โกเมน
เลยเท�าท่ีจำความได�. โกเมนช�วงที่เป�นตัวคอมพิวมีเพียงตัว 
Regular ต�อมาเม่ือเข�าสู�ยุคฟอนท� PostScript อ.มานพ
จึงได�สร�าง EAC Komain โดยเพ่ิมตัว Bold และชุดตัวเอน
รวม 4 สไตล�.
 ผมเคยเอาหลักการของโกเมนมาทำใหม� เป�น DB 
Komol ช่ือโกมลจำง�ายๆ คือคล�ายโกเมนเพียงแต�กว�างกว�า
และก�น บ, อ, ย โค�งมน (พ�องเสียงกับ มล) ไม�แบนเหมือน
ของโกเมนเดิม ทำให�ร�วมสมัยข้ึนมาหนอย. ใน DB Komol 
เดิมผมได�ทดลองทำตัวเส�นบางไว�ด�วยเป�นแบบเส�นสม่ำเสมอ 
เม่ือถูกใช�งานในหลายสื่อ พบว�าเส�นมันบางจัดทำให�แผ�วหาย
ในขนาดเล็ก หรือหมึกท�วมจนเส�นขาดได�ง�ายถ�าใช�ขนาดเล็ก
เป�นตัวเจาะขาวบนพื้นตาย. ผมได�นำมาสรุปบทเรียนตอนทำ 
MN Komain แบบเส�นบางสม่ำเสมอในภายหลัง.
 ฟอนท� EAC Komain อาจไม�ถูกใช�มากเท�า UPC Iris 
ท่ีเหมือนกันแทบทุกประการ ต้ังแต�เป�นฟอนท� PostScript 
จนปรบัปรุงมาเป�น Opentype ในป�จจุบัน เพราะเน่ืองจาก 
UPC Iris เป�นฟอนท�ท่ีผูกพ�วงไปกับระบบปฏิบัติการของ 
Microsoft จึงกลายเป�นฟอนท�ของมวลมหาประชาชน
จากเด็กนักเรียนทำรายงาน, ข�าราชการทำโปสเตอร�ภายใน 
ยันโรงพิมพ�ทุกระดับท่ัวประเทศ. ดังนั้น แนวคิดในการทำ 
MN Komain ข้ึนใหม� ผมจึงแทบไม�เปล่ียนแปลงใดๆ กับตัว
อักษรไทยโดยไม�จำเป�น เพ่ือรักษาของด้ังเดิมท่ีดีอยู�แล�ว อิอีอึอื  �   �  �  �  � 

ตัวโป�งรองต�นแบบ

อิอีอึอื  �  �  �  �  � 
โกเมน

เคร่ืองบนของ โกเมน โปร�งกว�าของตัวโป�งรองต�นแบบ

TT
EW

ย�อจาก Thick and Thin 
ใช�ใส�ท�ายช่ือฟอนท�เพ่ือบอกลักษณะเส�นหนักเบา

ย�อจาก Even Weight 
ใช�ใส�ท�ายช่ือฟอนท�เพ่ือบอกลักษณะเส�นสม่ำเสมอ

 MN Komain, a recast in Unicode format of the old Post-
Script 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 hav-
ing 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 even-
weight 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.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MN Komain EW (Light, Regular, Medium, Bold)

ตัวพื้นท่ีใช�ในบทความนี้ : MN Komain EW Light ขนาด 14 พอยท� ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท� คำบรรยายภาพ : MN Komain EW ขนาด 12 พอยท� 

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MN Komain TT (Regular, Bold)

ท่ีขนาดความสูงเท�าๆ กัน MN Komain EW Light เส�นหนากว�า DB Komol Light.

โกมล โกเมน
 DB Komol Light MN Komain EW Light

คุ�นเคยอยู�แล�วไว�. จะมีสักก่ีคนท่ีสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง
ของตัว ว ท่ีกว�างกว�าเดิมเล็กนอยถ�าผมไม�บอก (ของเดิม ว 
กว�างเท�ากับสระอา) ท่ีต้ังใจแก�ไขจริงๆ ก็คือชุดตัวเลขอารบิก
ให�อ�านง�าย. ระหว�างท่ีสร�าง MN Komain จาก EAC 
Komain ท่ีเป�น PostScript ต�นฉบับ ผมเพ่ิงสังเกตเห็นว�า
ตัวเลขต�นฉบับนั้น ชุด Bold มีความกว�างตัวพิมพ� 
(Character Width) มากกว�าชุด Regular อย�างเห็นได�ชัด
ซึ่งต�างจากมาตรฐานฟอนท�ตัวพื้นของ DB (ต้ังแต�ท่ีอยู�ในชุด 
DB#1) ท่ีจะต�องกว�างเท�ากันเพื่อแสดงผลทางบัญชีได�หลัก
ตรงกัน. ดังนั้นจึงถือโอกาสแก�ไปพร�อมๆ กันกับรูปอักษร 
(Glyph) ของตัวเลขอารบิก. ส�วนตัวเลขไทยน้ันแม�จะทรงดู
เหลี่ยมๆ แต�ก็อ�านง�ายจึงรักษาไว� เพียงแค�ปรับแต�งความกว�าง
ตัวพิมพ�ของท้ัง 2 น้ำหนักให�เท�ากันเท�านั้น.
 นอกจากประสบการณ�ท่ีเคยมีในการเปลี่ยนตัวพิมพ�
เส�นหนกัเบาเป�นเส�นสม่ำเสมอใน DB Komol แล�วผมยังเคย
ทดลองเอา DB Narai มาทำเป�นเส�นสม่ำเสมอให� เครือ 
เนช่ัน ใช�เป�น text ใน คมชัดลึก มาแล�ว. ผมจึงจินตนาการ
ว�า ถ�า MN Komain มีตัวเส�นสม่ำเสมอให�เลือกใช�หลาย
น้ำหนัก นาจะกลับมาดูร�วมสมัยได�. ว�าแล�วก็ให�ผู�ช�วยลง
มือปรับเส�นนอนให�หนาปรับเส�นต้ังให�บางจาก Regular 
แล�วขยายครอบครัวออกไป. ผมให�ความสำคัญพิเศษกับตัว
บางท่ีกะจะให�เป�นตัวพื้นโดยให�มันหนากว�าเส�นของตัว DB 
Komol Light เล็กนอยให�ใช�งานได�ปลอดภัยข้ึน. 

 เม่ือจบชุดเส�นสม่ำเสมอผลเป�นท่ีนาพอใจมากสำหรับ 
Light, Regular และ Medium ส�วนตัว Bold ของมันยังดู
ไม�ต�างไปจากตัวโกเมนเก�านัก เน่ืองจากส�วนหัวอักษรยัง
คงต�องใช�เส�นบางเพื่อไม�ให�ดูตันนั่นเอง. ถ�าผมใช�งานเอง
ในงานออกแบบหนังสือจะเอาตัว Light ใหม�เป�นตัวพื้น, 
Medium เป�นตัวเนน. ส�วน Regular เอาไว�ใช�ตัวจิ๋วๆ 
บรรยายภาพ.
 กว�าจะได�ชุดตัวเส�นสม่ำเสมอของโกเมนเป�นท่ีนาพอใจ 
โดยเฉพาะตัว Regular และ Light นั้นมีจุดท่ีต�องปรับแต�ง
เล็กๆ นอยๆ ทว�าสำคัญอยู�หลายจุดท่ีนากล�าวถึง. ตัวอย�าง
เช�น เม่ือทำเสร็จในข้ันแรกพบว�าตัว พ, ฟ ผอมเกินไป ตัว ข 
ดูใหญ�กว�า จ มากไป.
 การแบ�งกลุ�มโกเมนเก�ากับใหม� ผมริเริ่มเอาอักษรย�อ 
TT (Thick and Thin) กับ EW (Even Weight) มาใส�
เติมท�ายเข�าไป เป�น MN Komain TT กับ MN Komain 
EW ตามลำดับ และใช�กับฟอนท�อื่นๆ ท่ีขยายครอบครัวด�วยวิธี
เดียวกันเป�นมาตรฐานใหม�ของ DB.
 จากแม�โกเมน เส�นหนักเบาท่ีอยู�กับสังคมไทยมานาน 
เด๋ียวนี้มีลูกสาวสายเดี่ยวเส�นสม่ำเสมอ ถึงจะดูเปร้ียวกว�า
รุ�นแม� แต�ยังสวยแบบไทยแท�ไม�พึ่งศัลยกรรมฝ�น DNA!

 จะไม�ทำความรู�จักได�อย�างไร!

เดิมเป�น เส�นหนัก เส�นเบา
MN Komain TT

เกลาเสริม เป�นเส�น สม่ำเสมอ
MN Komain EW 

ลองชม ลองใช� ตามใจเธอ
MN Komain EW Light

เบ�อเร�อ ครอบครัว ตัว ‘โกเมน’
MN Komain EW Medium

ก ปาก ก. ของโป�งรองเดิม

ก ปาก ก. ของโกเมน

MN Komain EW 

หางเชิดสูงกว�า 
MN Komain TT ต�นแบบ

เส�นแบบเขียนมือต�อเนื่อง

ใน MN Komain EW 

เส�นเรขาคณิตเดิม
อนุรักษ�ไว�ใน MN Komain TT


