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เอ็ม.เอ็น. อูทอง

ฟอนททองจากยุคโฟโตไทพ
อูทอง เปนตัวพิมพพื้นเสนหนักเบา
ที่เกิดในยุคตัวเรียงพิมพดวยแสง
U thong is one of many attractive Thai fonts crafted by
the expert hands of Manit Srisomporn. The graceful thick and
thin contrast of this conventional face is noted for its smooth
transition from the thicker verticals to the lighter horizontals.
The baseline ends of the stems are slant-cut to resemble line
drawing in most traditional Thai graphic motifs.
The PostScript version of Uthong, recast by its designer
and named EAC Uthong, was a popular face that thereafter
served as prototype for a number of Unicode makeovers, such
as UPC Eucrosia and TF Uthong. Some of the issues with the
glyphs of Uthong, which had been passed onto all of the recast
versions, can be found in its Regular weight: the strokes are
a tad too thick – which could cause eye strain on prolonged
reading – and the inconsistency of the slant-cut terminals
shows up badly when the face is set at 36 points or larger.
With MN Uthong, the latest makeover of Manit’s original
design, such problems have been rectified. The new Regular
now has thinner strokes and is upsized to Medium. A Light
weight is added as a new option. The slant-cut terminals of
all weights are replaced with a horizontal cut to render an
appearance of balance and stability.
In addition, the Arabic numerals of MN Uthong are
reshaped to a constant width for user’s convenience, especially
in accountancy work. Many Thai body-text fonts have been
found to contain inconsistent numeral widths across the styles
in a font family. For example: the Thai numeral ๗ is wider
than ๓; or the bold Arabic numbers are made much broader
than their regular counterparts.
The initials MN denote copyright sharing between Manop,
the original PostScript font designer, and DB, the type foundry
responsible for recasting his classic craftsmanship into Unicode
for commercial distribution.

อะไรเปนแรงบันดาลใจให อ.มานพ ศรีสมพร ออกแบบ
ตัวอูทองขึ้นมา? เพื่อใหคำตอบนี้เขาใจงายเราตองยอนกลับ
ไปดูตัวเรียงพิมพตะกั่วเทาที่มีมากอนหนาตัวคอมพิวกราฟก
(ชื่อทางการคาของตัวเรียงพิมพดวยแสงยอดนิยมยุคนั้น).
จะพบวามีตัวพื้นแทๆ อยูเพียงตัวเดียว คือ แบบตัว ฝ.ศ. เทานั้น
ที่เสนเปนแบบหนักเบา (ตัวเสนหนักเบาอื่นๆ เปนตัวโปง เชน
โปงบาง, โปงใหม, โปงรอง ลวนใชเปนตัวพาดหัว). อาจเปนเพราะ
รากของตัวเขียนบรรจงไทยเปนเสนสม่ำเสมอ (Even Weight)
เพราะเกิดจากใชเหล็กปลายแหลม ‘จาร’ ลงไปบนใบลาน จึงทำให
ตัวพื้นไทยสวนใหญเปนแบบเสนสม่ำเสมอ ตั้งแตตัวบรัดเลย,
ธงสยาม ฯลฯ (ที่ตองเรียงทีละตัวดวยมือ) จนถึงตัวโมโนไทพ
(ที่เรียงพิมพดวยคีบอรดสั่งหลอแบบพิมพทีละหนา).

เทคโนโลยีการเรียงพิมพ
ยุคตัวเรียงพิมพตะกั่ว
เรียงทีละตัวดวยมือ

ยุคตัวเรียงโมโนไทพ
เรียงพิมพดวยคีบอรด
หลอแมพิมพทีละหนา
ยุคตัวเรียงพิมพดวยแสง
เรียงพิมพดวยคีบอรด
ออกมาเปนแผนโบรไมด

ตัวพื้น

บรัดเลย เหลี่ยม
บรัดเลย โคง
ธงสยาม
ฝรั่งเศส
โมโนไทพ บาง
โมโนไทพ กลาง
ทอมไลท

อูทอง

ตัวคอมพิว ‘อูทอง’ จากหนังสือ ‘ตัวอยางอักษรคอมพิวเตอร’
บริษัท พับลิคโฟโตและโฆษณา จำกัด หนา 4
(ใชรหัส ดี1 และ ดี 2)

คช คช
ฝ.ศ.(ฝรั่งเศส)

อูทอง

“ผมอยากออกแบบตัวพิมพเสนหนักเบาอยางตัว ฝ.ศ.
แตใหมันดูเปนไทยๆ” อ.มานพ วาอยางนั้น. คำตอบคือ ฝ.ศ.
เปนแรงบันดาลใจใหเกิด อูทอง. แตอยางไรก็ตาม ผลลัพธที่ได
ออกมานั้นตางกันมาก. ตัว ฝ.ศ. ถูกสรางขึ้นโดยนักออกแบบ
ชาวฝรั่งเศสที่นาจะปวดหัวสับสนระหวางอักษรไทยหลายคู
ของไทย เชน ค-ด, ข-ช จึงงัดเอาการจัดระเบียบเสนของตัวพิมพ
อักษรลาตินที่เขาถนัดมาจัดการแกความสับสนเปน ค-ด, ข-ช
ทำใหเกิดตัวพิมพที่นาตาแปลกแยกไปจากวิธีการเขียนดั้งเดิม
มาก คือ เสนคอของตัว ค อยูในแนวดิ่ง (แทนที่จะเฉียงลงมาจาก
ดานซาย) หรือเสนหลังตัว ช ที่โคง (แทนที่จะตรงขึ้นไป) แถม
ขนาดหัวของ ช-ซ ก็ใหญเทาครึ่งของความสูง บ เพื่อใหสังเกต
เห็นรอยหยักของหัว ซ ชัดๆ วาไมใชหัวชาง! สวนการเดินเสน
ตัวอูทองของ อ.มานพ ดูเปนไทยมาก ค-ด มีเสนคอเฉียงตรง
ลงมาทางซาย สวนเสนหนาโคงตอเนื่องไปกับเสนบน. หัวตัว ข, ช
มีเสนหลังลากตั้งตรงทั้งคู. และหัว ช, ซ ก็ไมไดหอยต่ำลงมา
กลางตัวแบบ ฝ.ศ. ซึ่งเปนสัดสวนที่งามอยางไทยมากกวา.
อยางไรก็ตาม รายละเอียดบางอยางที่ดีของ ฝ.ศ. ก็ถูกหยิบยืม
มาใชกับอูทอง เชน การตัดปลายขาหลังตัว ก, ปลายหางตั้ง
ทุกตัว (น, บ, ป, ม ฯลฯ) ในแนวเฉียง อ.มานพก็นำมาใช
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
MN Uthong (Light, Regular, Medium, Bold)

เปรียบเทียบความกวางตัวพิมพ
ของชุดตัวเลขไทย/อาราบิค
ระหวาง ฟอนทกลุม อูทอง แบบ Opentype
Regular

Regular/ Bold

MN Uthong

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓
๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1234567890
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444
5555555555
6666666666
7777777777
8888888888
9999999999
0000000000

TF Uthong

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓
๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1234567890
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444
5555555555
6666666666
7777777777
8888888888
9999999999
0000000000

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓
๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1234567890
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444
5555555555
6666666666
7777777777
8888888888
9999999999
0000000000

UPC Eucrosia

และเพิ่มการตัดปลายขาหลังทุกตัวที่ยืนบนเสนฐานเปนแนวเฉียง
เหมือนตัว ก ทั้งหมด. ไมเพียงเทานั้น ปลายเสนบนของอักษร
ทุกตัวที่ตวัดไปดานหนา เชน ล. ว, อ ก็ลวนตัดเปนแนวเฉียง
เขาลำตัว. การตัดปลายเสนอักษรสวนใหญเปนแนวเฉียงนั้น
ชวยปรุงแตงใหอูทองดูพลิ้วไหวทวาสำรวม ไมเอิกเกริกแบบ
ตัวอารักษทั่วๆ ไป.
ความรูสึกตอตัวอูทองที่บรรยายมานี้ไมไดเพิ่งเกิดขณะ
เขียนบทความนี้ แตเกิดขึ้นตั้งแตครั้งแรกที่ผมไดพบมันในแบบ
ตัวเรียงพิมพคอมพิวกราฟกเลยทีเดียว และมักเลือกใชงาน
ตัวอูทองกับงานดานศิลปวัฒนธรรม. อยางไรก็ตาม เมื่อลองใช
ทำหนังสือพบวาตัว Regular ใหสีที่เขมเกินไปเล็กนอย ซึ่งจะ
คอยๆ รูสึกหนักตา เมื่ออานไปนานๆ เขา. ครั้งลองสั่งตัวขยาย
ใหญมาทำตัวดิสเพลยยังพบวาที่ขนาดยิ่งโต สายตายิ่งจับความ
กระโดกกระเดกบนเสนฐานอันเกิดจากขาอักษรที่ยืนมีทั้งตัดตรง
(ขาหนา) และตัดเฉียง (ขาหลัง) สลับกันไป.
เมื่อ DB มีโครงการนำฟอนท PostScript ที่ อ.มานพ
ศรีสมพร สรางไวทั้งหมดมาพัฒนาเชิงพาณิชยเปน Opentype
ตระกูล MN ในป 2556 ผมมีโอกาสไดปรึกษา อ.มานพ
เรื่องตัวอูทองเปนพิเศษ เพื่อขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมใหใชงาน
ไดกวางขวางยิ่งขึ้น. เริ่มจากการทำตัว Regular ใหมใหบางลง,
เพิ่มตัว Light เขาไป สวนตัว Regular เดิมเปลี่ยนชื่อเปน
Medium แทน. รวมตัวเอนแลว MN Uthong ใหมจึงมีถึง
8 สไตล. เฉพาะตัวที่ตั้งตรงปรกติผมแกขาหลังที่ยืนบนเสนฐาน
(แบบตัว ก) ทุกตัวจากเดิมตัดเฉียง เปนตัดแนวนอนเสมอ
เสนฐาน ทำใหใชเปนตัวดิสเพลยไดเพิ่มอีก 4 สไตล. สวนตัวเอน
ยังคงปลอยเฉียงตามตนฉบับ เพราะแนวเสนตัดเฉียงปลาย
ขาหลังอักษรในตัวเอน จะทำมุมกับเสนฐานนอยกวาของในตัวตั้ง
จึงดูราบรื่นดีอยูแลว.

กก

บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
เนื่องจากอูทองเปนตัวพิมพคอมพิวกราฟกที่เกิดตอเนื่อง
จากยุคตัวตะกั่ว จึงยังคงติดความเคยชินใชเลขอารบิกสูงเทา
พยัญชนะไทยแบบตัวตะกั่วมา. TF Uthong แมเปน
Opentype แลวก็ยังอุตสาหติดตัวเลขอารบิกขนาดเล็กมาจาก
อูทอง ผมเล็งเห็นปญหานี้มาตั้งแตตอนทำ DB ThaiText
ในป 2530 แลววาขืนใชเลขอารบิกตัวเตี้ยเทา บ จะทำให
ไมไดสวนเมื่อพิมพตัวเลขรวมกับอักษรภาษาอังกฤษ. ผมจึง
อนุโลมใหตัวเลขอารบิกสูงกวา บ เพื่อความราบรื่นในงานพิมพ
(ซึ่งในปจจุบันมีโอกาสใช 2 ภาษา แทรกกันอยูคอนขางมาก)
และใชเปนมาตรฐานของ DB เรื่อยมา. ชุดตัวเลขอารบิกของ
อูทองจึงตองแกไขใหสูงกวา บ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ฟอนทตัวพื้นไทยสวนใหญในปจจุบัน.

ถาจะใช MN Uthong Light เปนตัวพื้น
แนะนำให ใชที่ขนาด 14 พอยท
ขึ้นไปเปนอยางนอย
(พิมพดวย MN Uthong Light ขนาด 14 พอยท)

กคดทห
กคดทห
กคดทห
เปรียบเทียบการตัดปลายขาหลังอักษรที่ยืนบนเสนฐาน

ตัว ฝ.ศ.
อูทองเดิม
MN Uthong

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กรณีขนาดของตัวเลขอารบิกในตัวพิมพไทยนั้น เมื่อพูด
กันเฉพาะประเด็น ‘ความงาม’ แลว มันอาจไมจบบนโตะประชุม
เพราะบางคนอาจชอบตัวเล็กเทาพยัญชนะไทยมากกวาใหญ
เทาตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวาดวยการกำหนด
มาตรฐานสัดสวนตัวอักษรไทย-โรมันที่ NECTEC ปพ.ศ.2536
รวมกับวิศวกรหลายคน ผมจึงเลือกเนนประเด็น ‘ประโยชน
ใชสอย’ ของตัวเลขอารบิก โดยเสนอวาควรมีขนาดโตกวา
พยัญชนะไทย เพราะเลข 1 ตัวมีนัยยะสำคัญสูงกวาอักษรหนึ่งตัว
(คุณตองพิมพ หนึ่ง ผสม 5 อักขระถึงจะไดความหมาย
เทากับ 1 !) โดยเฉพาะเมื่อใชเปนตัวพื้นขนาดเล็กๆ
จะไดไมตองเพงดูตัวเลข (วาเปน 5 หรือ 9 ซึ่งตางกันถึง 4
เปนตน). ทุกคนในที่ประชุมยอมรับขอเสนอนี้ และตอมาในป
2537 สัดสวนระหวางอักษรไทย-โรมัน-ตัวเลขอารบิก ถูก
ตีพิมพเผยแพรเปนทางการครั้งแรกในหนังสือ ‘แบบตัวพิมพไทย’
ที่หนา 14.
อันที่จริงความกวางตัวพิมพ (Character Width)
ของตัวเลขทั้งไทย-อารบิก ไดมีการกำหนดมาตรฐานไวแลว
ในหนา 14 ของ ‘แบบตัวพิมพไทย’ ที่จัดทำโดย NECTEC
เชนกัน. อูทองแรกเริ่มของ อ.มานพ เกิดกอน พ.ศ.2537
จึงอนุโลมไดวาเลข ๗ กวางกวา ๓ และเลขอารบิกชุดตัว Regular
กับ Bold กวางไมเทากัน. แตเปนเรื่องแปลกสำหรับ UPC
Eucrosia และ TF Uthong ซึ่งเปน Opentype ที่เกิดหลัง
2537 ที่กลับไมมีการแกไขใดๆ ! ใน MN Uthong จึงถือ
โอกาสแกความกวางตัวพิมพของชุดตัวเลขอารบิกทุกตัวทุก
น้ำหนักใหเทากันหมด เพื่อพิมพเลขทางบัญชีไดหลักตรงกัน
(แมเปลี่ยนตัวหนาเนน) รวมทั้งยังสามารถแกไขตัวเลขโดยไม
ทำใหสวนอื่นๆ ตองเคลื่อน (เพราะเลขทุกตัวกวางเทากันหมด).
ถาแฟนพันธุแทอูทอง รูวา MN Uthong มีถึง 4 น้ำหนัก
พรอมตัวเอนเปน 8 สไตล แถมขยายเปนดิสเพลยไดเนียนตาขึ้น
คงไมลองไมไดแลว ลองไปซักพักจะรูวาตัวพื้นขนาดไหนควรใช
Regular ขนาดไหนควรใช Light. ตองลองดาวนโหลดไป
ทดสอบดู ไมลองไมรู.
ใชจริงคอยซื้อครับ.

ตัวพื้นที่ใชในบทความนี้ : MN Uthong ขนาด 13 พอยท ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท. คำบรรยายภาพ : MN Uthong Medium ขนาด 12 พอยท

55

