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เอ็ม.เอ็น.มาณวิกา
ตัวเอนที่ ไมเคยลม

MN Manawika คือฟอนทไทยตัวเอน
เสนหนักเบาที่มีตนตระกูลมาจาก
แบบอักษรลอกชื่อ “มาณวิกา”
Towards the end of his prolific career, Manop Srisomporn
came up with a graceful display font called Manawika.
Originally marketed as a burnish-transfer font by Mecanorma,
it was subsequently turned into PostScript type and renamed
as EAC Manawika. The font’s most distinctive feature is its
terminal loops whose shapes resemble rounded hooks rather
than the conventional circlets. Together with its thick and
thin strokes and a slight slant, the face imparts casual
sophistication and refinement. Only a single Regular style
was available.
EAC Manawika’s popularity in the graphic design circle
led the Thai printing industry to commission a modification
of the font to the Unicode format. The modified font, called TF
Manawika, was distributed for free public use.
The TF makeover, however, has failed to include features
that had been lacking in the original design; namely Thai
numerals and the entire Latin character set. The DB foundry
has thus sought to provide the previously missing characters
in its efforts for further commercial development of the font
with the expressed consent of Manop Srisomporn, the original
designer. The expanded family of the font now contains four
styles: Regular, Light, Bold and Shadow, and is given the name
MN Manawika.
MN Manawika is named after the designer’s daughter,
and prefixed with his initials.

กอนเขาสูยุคตัวเรียงพิมพคอมพิว (ระบบเรียงพิมพ
ดวยแสง) ของไทยนั้น แผนอักษรลอกยังถือเปนทางเลือกที่
นิยมกันอยูเวลาตองการตัวดิสเพลยที่แปลกตาไปจากตัวเรียง
พิมพตะกั่ว, รวดเร็ว และประณีตกวาประดิษฐเอง. มาณวิกา
เปนแบบอักษรลอกผลงานยุคทายๆ ของ อ.มานพ ศรีสมพร
กอนผันตัวเองไปพัฒนาตัวพิมพระบบอื่นๆ ทั้งตัวเรียงคอมพิวฯ
ไปจนถึงฟอนทดิจิตอลยุคแรกที่เปน PostScript.
เปนโชคดีของวงการออกแบบไทยที่ไดนักประดิษฐอักษร
มือฉกาจยุคเกาที่ “โปรงใส” กับเทคโนโลยียุคใหมอยาง
อ.มานพ ทำใหแบบตัวพิมพเกาๆ รวมทั้งผลงานอักษรประดิษฐ
ของทานเองไดกลับมาผงาดในโลกยุคใหมดวยฝมือการอนุรักษ
ของทาน. หนึ่งในจำนวนที่วานี้คือฟอนทชื่อ EAC Manawika
ที่สรางมาจากแบบอักษรลอกชื่อ “มาณวิกา” ชื่อของลูกสาว
ทานนั่นเอง.

เปรียบเทียบอักษรไทย-ลาติน ระหวางมาณวิกาทั้ง 3 ฟอนท
EAC Manawika

TF Manawika

MN Manawika

เอน Italic
เอน Italic
เอน Italic

เอนคนละมุม

เอนมุมเดียวกัน
แตอักษรลาตินมี Serif
และตัวขนาดเล็กเกิน
ไมเขาชุดกับไทย
กลมกลืนกัน

ลักษณะเดนของมาณวิกาคือเปนแบบอักษรเอนที่เสน
หนักเบามีน้ำหนักแตกตางกันมากคลาย Bodoni แมแตสวนหัว
อักษรทั่วๆ ไป และขมวดมวนของตัว น, ม ที่เปนรูปโคงงอ
ก็เปนการเลียนแบบมาจากตัวสคริปททำนองเดียวกับ Bodoni
Italic เพียงแตมาณวิกา ตัดขีด serif ออกไปเทานั้น.
เสนรายละเอียดภายในลำตัว เชน สวนหัวและคอของอักษร
ค, ด หรือขมวดลางของ ฎ, ฏ ถูกออกแบบไวใหบาง คงทิ้งไว
แตเสนหนาเสนหลังของอักษรใหเขมจัด จึงดูออนหวานแต
ไมออนแอ.
EAC Manawika เปนที่นิยมใชเรื่อยมาตลอดยุคฟอนท
PostScript ความเปน Timeless Script ของมันทำใหกลาย
เปนหนึ่งในจำนวนฟอนทที่วงการอุตสาหกรรมการพิมพของ
ไทยลงขันจางคนอนุรักษเปน Unicode ชื่อ TF Manawika
เพื่อแจกใชฟรี.
อยางไรก็ตาม TF Manawika กลับไมไดพัฒนาไปจาก
EAC Manawika ตนตำรับเทาที่ควร. กลาวคือ ตัวเลขไทย
และอักษรโรมันที่ อ.มานพ ไมมีเวลาทำใหสมบูรณก็ยังคง
ปลอยไวเชนนั้น. ชุดตัวเลขไทยเปนการยืมจากแบบชุดอื่นที่
ทานทำไวมาใส (คลายตัวเลขไทยใน DB Narai ที่เอาของ
DB Pramote มาใส จึงไมดูขลังโบราณแบบ ฝ.ศ.แทๆ)
และแบบอักษรโรมันก็เปนชนิดมี Serif (อักษรไทยของ EAC
Manawika ไมมี Serif). ใน TF Manawika ยังคงใชเลขไทย
ดั้งเดิมจากตนแบบ PostScript สวนอักษรโรมันถึงจะพยายาม
หาตัวใหมมาใสจัดมุมเอนใหเทากับอักษรไทย (ดีกวาชุด
PostScript ที่เอนมากกวาตัวไทย) แตขนาดยังเล็กไมไดสวน
กับอักษรไทย และยังคงเปนแบบมี Serif อยูดี. ประกอบกับ
ความจำกัดที่คงมีอยูเพียงสไตลเดียว (เหมือนแผนอักษรลอก
เดิม) ทำใหผมเห็นลูทางที่จะพัฒนาเชิงพาณิชยได จึงขอ
อนุญาต อ.มานพ ผูออกแบบมาทำขายเปนลิขสิทธิ์รวม.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN Manawika Light
MN Manawika

MN Manawika Bold
MN Manawika Shadow

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ

คค
ดด

EAC Manawika

EAC Manawika

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

MN Manawika

ค,ด ดึงหัวใหต่ำลง
เพื่อใหดูโปรงขึ้น

MN Manawika

วว
รร

EAC Manawika

หัว ร,ว ถูกตัดแนวนอน
ใหเขาระบบกับหัวอักษรตัวอื่นๆ

MN Manawika

เนื่องจากมีแผนจะขยายสมาชิกเพิ่มตัวหนาอยูแลว จึงขอ
อนุญาตเก็บรายละเอียดบางตัวใหโปรงขึ้นกอน เชน กดหัว
ของ ค,ด ใหต่ำลง, ลดรายละเอียดขมวดมวนและหยักของ
หาง ฎ และฏ เปนตน. สวนรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ก็มีเชน
การตัดปลายหัวของ ร, ว ซึ่งเดิมตัดแนวเฉียงก็ไดปรับแกใหม
ใหตัดแนวนอนเขาระบบกับหัวตัวอื่นๆ ฯลฯ.
เสร็จสรรพก็ออกแบบตัวเลขไทย รวมทั้งชุดอักษรโรมัน
เสียใหมใหเขาชุดกับอักษรไทย. จากนั้นจึงขยายสมาชิกเปน
ตัวหนา, บาง และเพิ่มแบบตัวที่มีเงา (Shadow) โดยทำจาก
ตัวหนา. รวมแลวมี 4 สไตลจใจมวลมหานักออกแบบขึ้น.
ในการทำตัวบางและตัวหนาเพิ่มจากตัวปรกตินั้น โดย
ทั่วไปจะงายมากถาอักษรเปนแบบเสนสม่ำเสมอ และยากกวา
ถาเปนเสนแบบมีหนักเบา โดยเฉพาะตนแบบ Regular ที่มี
ความแตกตางกันมากระหวางสวนที่หนาสุดและสวนที่บางสุด
แลวจะยากเปนพิเศษ จะพึ่งเครื่องมือสั่งขยายเปนตัว Bold
เลยก็ไมได เพราะเสนบางแนวนอนจะหนาเกินไป, จะสั่งขยาย
เปนตัว Light เลยก็ไมได เพราะเสนบางแนวนอนจะบางจน
ใชงานยาก จึงตองใชความประณีตดวยประสบการณที่สูง.
ถาถามผมวานึกอยางไรถึงทำตัว Shadow เพิ่มเขาไป
ในเมื่อใครๆ ก็สามารถทำเองไดดวยโปรแกรม Illustrator?
คำตอบคือเราขายความสะดวก! ในกรณีตองการตัวอักษร
แบบเปนเสนกรอบบางแลวมีเงาดานลางนั้นจะเกิดปญหากับ
อักษรไทยบางกรณี เชนหางของไมหันอากาศที่ทับหาง ป.
เสนจะซอนกันไมสวย (อยากสวยตองเสียเวลาแกไข) แตถา
ทำเปนฟอนทแคใชปญญากับ Tools ใน Fontlab ก็ชวยได

ทำดวย Illustrator
อยางยอๆ

ทำเปนฟอนทดวย FontLab
ใช Ligature ชวย

ปญญา

จำหนาย
จำหนาย
จำหนาย

EAC Manawika

โดยแคสรางอักษรควบรวมระหวางไมหันอากาศ กับ ป.เปนตัว
พิเศษดวยสมรรถนะที่เรียกวา Ligature ก็จะสะดวกกับผูใช
งานออกแบบ. เมื่อพิมพไมหันอากาศตามหลัง ป, ฝ หรือ ฟ
มันจะดึงตัวที่ทำ Ligature กันไวมาใชแทนตัวปรกติ (จึงไม
ทับกันเหมือนทำเองดวยวิธียอๆ). ใน Fontlab มีเครื่องมือ
ละเอียดและสะดวกมากในการทำตัว Outline ที่มีเงาแบบนี้.
เราแคลองดูไปเรื่อยๆ วาเสนกรอบกี่หนวย, สวนเงาก็สามารถ
เลือกวาจะ Horizontal Shift กี่หนวย, Vertical Shift กี่หนวย
ลองไปเรื่อยๆ จนกวาจะพอใจ. สิ่งที่ตองทำเพิ่มเติมก็เพียง
ขยายชองไฟใหโปรงขึ้นไมใหเกิดปญหาหัวหางอักษรไปทับกัน
แบบตัว ‘ปญหา’ ที่ยกตัวอยางมา.
ทีนี้ใครตองการฟอนทใหมๆ ไปใชงาน บางทีอาจใช
บริการฟอนทเกาทำใหมแบบ MN Manawika Shadow
เปน Headline แลวมีตัว Light ใหมเปน Subhead หรือ
Body, กำหนดสีใหสวย, คนก็แทบจะลืมไปแลววาเคยมี
ฟอนทตระกูลนี้ใชกันมากอน!
“Old Designs never die” อักษรประดิษฐอยาง
มาณวิกา ถึงตัวจะเอนก็ไมเคยลมไปกับกาลเวลา.

TF Manawika
MN Manawika

ไมเอกตัวเฉพาะของ น
แกปญหาเยื้องหลังไมไดแนว

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท คำบรรยายภาพ : DB Sosa Italic ขนาด 14 พอยท
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