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EAC Manawika  เอน Italic เอนคนละมุม
  

TF Manawika เอน Italic เอนมุมเดียวกัน
  แต�อักษรลาตินมี Serif 
  และตัวขนาดเล็กเกิน
  ไม�เข�าชุดกับไทย

MN Manawika  เอน Italic กลมกลืนกัน

 ก�อนเข�าสู�ยุคตัวเรียงพิมพ�คอมพิว (ระบบเรียงพิมพ�

ด�วยแสง) ของไทยนั้น แผ�นอักษรลอกยังถือเป�นทางเลือกที่

นิยมกันอยู�เวลาต�องการตัวดิสเพลย�ที่แปลกตาไปจากตัวเรียง

พิมพ�ตะกั่ว, รวดเร็ว และประณีตกว�าประดิษฐ�เอง. มาณวิกา 

เป�นแบบอักษรลอกผลงานยุคท�ายๆ ของ อ.มานพ ศรีสมพร 

ก�อนผันตัวเองไปพัฒนาตัวพิมพ�ระบบอื่นๆ ทั้งตัวเรียงคอมพิวฯ 

ไปจนถึงฟอนท�ดิจิตอลยุคแรกที่เป�น PostScript. 

 เป�นโชคดีของวงการออกแบบไทยที่ได�นักประดิษฐ�อักษร

มือฉกาจยุคเก�าที่ “โปร�งใส” กับเทคโนโลยียุคใหม�อย�าง 

อ.มานพ ทำให�แบบตัวพิมพ�เก�าๆ รวมทั้งผลงานอักษรประดิษฐ�

ของท�านเองได�กลับมาผงาดในโลกยุคใหม�ด�วยฝ�มือการอนุรักษ�

ของท�าน. หนึ่งในจำนวนที่ว�านี้คือฟอนท�ชื่อ EAC Manawika 

ที่สร�างมาจากแบบอักษรลอกชื่อ “มาณวิกา” ชื่อของลูกสาว

ท�านนั่นเอง.

เอ็ม.เอ็น.มาณวิกา
ตัวเอนที่ ไม�เคยล�ม

MN Manawika คือฟอนท�ไทยตัวเอน
เส�นหนักเบาที่มีต�นตระกูลมาจาก
แบบอักษรลอกชื่อ “มาณวิกา”

 ลักษณะเด�นของมาณวิกาคือเป�นแบบอักษรเอนที่เส�น

หนักเบามีน้ำหนักแตกต�างกันมากคล�าย Bodoni แม�แต�ส�วนหัว

อักษรทั่วๆ ไป และขมวดม�วนของตัว น, ม ที่เป�นรูปโค�งงอ 

ก็เป�นการเลียนแบบมาจากตัวสคริปท�ทำนองเดียวกับ Bodoni 

Italic เพียงแต�มาณวิกา ตัดขีด serif ออกไปเท�านั้น. 

เส�นรายละเอียดภายในลำตัว เช�น ส�วนหัวและคอของอักษร 

ค, ด หรือขมวดล�างของ ฎ, ฏ ถูกออกแบบไว�ให�บาง คงทิ้งไว�

แต�เส�นหน�าเส�นหลังของอักษรให�เข�มจัด จึงดูอ�อนหวานแต�

ไม�อ�อนแอ.

 EAC Manawika เป�นที่นิยมใช�เรื่อยมาตลอดยุคฟอนท� 

PostScript ความเป�น Timeless Script ของมันทำให�กลาย

เป�นหนึ่งในจำนวนฟอนท�ที่วงการอุตสาหกรรมการพิมพ�ของ

ไทยลงขันจ�างคนอนุรักษ�เป�น Unicode ชื่อ TF Manawika 

เพ่ือแจกใช�ฟรี.

 อย�างไรก็ตาม TF Manawika กลับไม�ได�พัฒนาไปจาก 

EAC Manawika ต�นตำรับเท�าที่ควร. กล�าวคือ ตัวเลขไทย

และอักษรโรมันที่ อ.มานพ ไม�มีเวลาทำให�สมบูรณ�ก็ยังคง

ปล�อยไว�เช�นนั้น. ชุดตัวเลขไทยเป�นการยืมจากแบบชุดอื่นที่

ท�านทำไว�มาใส� (คล�ายตัวเลขไทยใน DB Narai ที่เอาของ 

DB Pramote มาใส� จึงไม�ดูขลังโบราณแบบ ฝ.ศ.แท�ๆ) 

และแบบอักษรโรมันก็เป�นชนิดมี Serif (อักษรไทยของ EAC 

Manawika ไม�มี Serif). ใน TF Manawika ยังคงใช�เลขไทย

ดั้งเดิมจากต�นแบบ PostScript ส�วนอักษรโรมันถึงจะพยายาม

หาตัวใหม�มาใส�จัดมุมเอนให�เท�ากับอักษรไทย (ดีกว�าชุด 

PostScript ที่เอนมากกว�าตัวไทย) แต�ขนาดยังเล็กไม�ได�ส�วน

กับอักษรไทย และยังคงเป�นแบบมี Serif อยู�ดี. ประกอบกับ

ความจำกัดที่คงมีอยู�เพียงสไตล�เดียว (เหมือนแผ�นอักษรลอก

เดิม) ทำให�ผมเห็นลู�ทางที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย�ได� จึงขอ

อนุญาต อ.มานพ ผู�ออกแบบมาทำขายเป�นลิขสิทธ์ิร�วม.

เปรียบเทียบอักษรไทย-ลาติน ระหว�างมาณวิกาทั้ง 3 ฟอนท�

  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.
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5กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

MN Manawika Light

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MN Manawika

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MN Manawika Bold

ตัวพ้ืนที่ใช�ในบทความนี้ : DB Soda ขนาด 15 พอยท� ระยะบรรทัด (Leading) 16 พอยท� คำบรรยายภาพ : DB Sosa Italic ขนาด 14 พอยท� 

ทำเป�นฟอนท�ด�วย FontLab 
ใช� Ligature ช�วย

 เนื่องจากมีแผนจะขยายสมาชิกเพ่ิมตัวหนาอยู�แล�ว จึงขอ

อนุญาตเก็บรายละเอียดบางตัวให�โปร�งขึ้นก�อน เช�น กดหัว

ของ ค,ด ให�ต่ำลง, ลดรายละเอียดขมวดม�วนและหยักของ

หาง ฎ และฏ เป�นต�น. ส�วนรายละเอียดเล็กๆ น�อยๆ ก็มีเช�น 

การตัดปลายหัวของ ร, ว ซึ่งเดิมตัดแนวเฉียงก็ได�ปรับแก�ใหม�

ให�ตัดแนวนอนเข�าระบบกับหัวตัวอ่ืนๆ ฯลฯ.

 เสร็จสรรพก็ออกแบบตัวเลขไทย รวมท้ังชุดอักษรโรมัน

เสียใหม�ให�เข�าชุดกับอักษรไทย. จากนั้นจึงขยายสมาชิกเป�น

ตัวหนา, บาง และเพ่ิมแบบตัวที่มีเงา (Shadow) โดยทำจาก

ตัวหนา. รวมแล�วมี 4 สไตล�จใจมวลมหานักออกแบบขึ้น.

 ในการทำตัวบางและตัวหนาเพิ่มจากตัวปรกตินั้น โดย

ทั่วไปจะง�ายมากถ�าอักษรเป�นแบบเส�นสม่ำเสมอ และยากกว�า

ถ�าเป�นเส�นแบบมีหนักเบา โดยเฉพาะต�นแบบ Regular ที่มี

ความแตกต�างกันมากระหว�างส�วนที่หนาสุดและส�วนที่บางสุด

แล�วจะยากเป�นพิเศษ จะพึ่งเครื่องมือส่ังขยายเป�นตัว Bold 

เลยก็ไม�ได� เพราะเส�นบางแนวนอนจะหนาเกินไป, จะสั่งขยาย

เป�นตัว Light เลยก็ไม�ได� เพราะเส�นบางแนวนอนจะบางจน

ใช�งานยาก จึงต�องใช�ความประณีตด�วยประสบการณ�ที่สูง.

 ถ�าถามผมว�านึกอย�างไรถึงทำตัว Shadow เพ่ิมเข�าไป 

ในเมื่อใครๆ ก็สามารถทำเองได�ด�วยโปรแกรม Illustrator? 

คำตอบคือเราขายความสะดวก! ในกรณีต�องการตัวอักษร

แบบเป�นเส�นกรอบบางแล�วมีเงาด�านล�างนั้นจะเกิดป�ญหากับ

อักษรไทยบางกรณี เช�นหางของไม�หันอากาศที่ทับหาง ป. 

เส�นจะซ�อนกันไม�สวย (อยากสวยต�องเสียเวลาแก�ไข) แต�ถ�า

ทำเป�นฟอนท�แค�ใช�ป�ญญากับ Tools ใน Fontlab ก็ช�วยได� 

โดยแค�สร�างอักษรควบรวมระหว�างไม�หันอากาศ กับ ป.เป�นตัว

พิเศษด�วยสมรรถนะที่เรียกว�า Ligature ก็จะสะดวกกับผู�ใช�

งานออกแบบ. เมื่อพิมพ�ไม�หันอากาศตามหลัง ป, ฝ หรือ ฟ 

มันจะดึงตัวที่ทำ Ligature กันไว�มาใช�แทนตัวปรกติ (จึงไม�

ทับกันเหมือนทำเองด�วยวิธีย�อๆ). ใน Fontlab มีเครื่องมือ

ละเอียดและสะดวกมากในการทำตัว Outline ที่มีเงาแบบนี้. 

เราแค�ลองดูไปเรื่อยๆ ว�าเส�นกรอบกี่หน�วย, ส�วนเงาก็สามารถ

เลือกว�าจะ Horizontal Shift กี่หน�วย, Vertical Shift กี่หน�วย 

ลองไปเร่ือยๆ จนกว�าจะพอใจ. ส่ิงที่ต�องทำเพิ่มเติมก็เพียง

ขยายช�องไฟให�โปร�งขึ้นไม�ให�เกิดป�ญหาหัวหางอักษรไปทับกัน

แบบตัว ‘ป�ญหา’ ที่ยกตัวอย�างมา.

 ทีนี้ใครต�องการฟอนท�ใหม�ๆ ไปใช�งาน บางทีอาจใช�

บริการฟอนท�เก�าทำใหม�แบบ MN Manawika Shadow 

เป�น Headline แล�วมีตัว Light ใหม�เป�น Subhead หรือ 

Body, กำหนดสีให�สวย, คนก็แทบจะลืมไปแล�วว�าเคยมี

ฟอนท�ตระกูลนี้ใช�กันมาก�อน!

 “Old Designs never die” อักษรประดิษฐ�อย�าง 

มาณวิกา ถึงตัวจะเอนก็ไม�เคยล�มไปกับกาลเวลา.จำหนาย EAC Manawika

จำหนาย TF Manawika

จำหนาย MN Manawika

ค ค 
ด ด

EAC Manawika      MN Manawika

หัว ร,ว ถูกตัดแนวนอน
ให�เข�าระบบกับหัวอักษรตัวอ่ืนๆ

EAC Manawika      MN Manawika

ว ว 
ร ร

EAC Manawika      MN Manawika

ค,ด ดึงหัวให�ต่ำลง
เพ่ือให�ดูโปร�งขึ้น

ทำด�วย Illustrator
อย�างย�อๆ

MN Manawika Shadow 

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ       ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

ป� ญญาป� ญญา

ไม�เอกตัวเฉพาะของ น
แก�ป�ญหาเยื้องหลังไม�ได�แนว


