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 อะไรเป�นแรงบันดาลใจให� อ.มานพ ศรีสมพร ออกแบบ
ตัวอู�ทองข้ึนมา? เพื่อให�คำตอบนี้เข�าใจง�ายเราต�องย�อนกลับ
ไปดูตัวเรียงพิมพ�ตะก่ัวเท�าท่ีมีมาก�อนหน�าตัวคอมพิวกราฟ�ก 
(ช่ือทางการค�าของตัวเรียงพิมพ�ด�วยแสงยอดนิยมยุคน้ัน). 
จะพบว�ามีตัวพื้นแท�ๆ อยู�เพียงตัวเดียว คือ แบบตัว ฝ.ศ. เท�าน้ัน
ท่ีเส�นเป�นแบบหนักเบา (ตัวเส�นหนักเบาอ่ืนๆ เป�นตัวโป�ง เช�น 
โป�งบาง, โป�งใหม�, โป�งรอง ล�วนใช�เป�นตัวพาดหัว). อาจเป�นเพราะ
รากของตัวเขียนบรรจงไทยเป�นเส�นสม่ำเสมอ (Even Weight) 
เพราะเกิดจากใช�เหล็กปลายแหลม ‘จาร’ ลงไปบนใบลาน จึงทำให�
ตัวพื้นไทยส�วนใหญ�เป�นแบบเส�นสม่ำเสมอ ตั้งแต�ตัวบรัดเลย�, 
ธงสยาม ฯลฯ (ท่ีต�องเรียงทีละตัวด�วยมือ) จนถึงตัวโมโนไทพ� 
(ท่ีเรียงพิมพ�ด�วยคีบอร�ดสั่งหล�อแบบพิมพ�ทีละหน�า).

 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.

เอ็ม.เอ็น. อู�ทอง
ฟอนท�ทองจากยุคโฟโต�ไทพ�

อู�ทอง เป�นตัวพิมพ�พ้ืนเส�นหนักเบา
ที่เกิดในยุคตัวเรียงพิมพ�ด�วยแสง

 “ผมอยากออกแบบตัวพิมพ�เส�นหนักเบาอย�างตัว ฝ.ศ. 
แต�ให�มันดูเป�นไทยๆ” อ.มานพ ว�าอย�างน้ัน. คำตอบคือ ฝ.ศ. 
เป�นแรงบันดาลใจให�เกิด อู�ทอง. แต�อย�างไรก็ตาม ผลลัพธ�ท่ีได�
ออกมาน้ันต�างกันมาก. ตัว ฝ.ศ. ถูกสร�างข้ึนโดยนักออกแบบ
ชาวฝร่ังเศสท่ีน�าจะปวดหัวสับสนระหว�างอักษรไทยหลายคู�
ของไทย เช�น ค-ด, ข-ช จึงงัดเอาการจัดระเบียบเส�นของตัวพิมพ�
อักษรลาตินท่ีเขาถนัดมาจัดการแก�ความสับสนเป�น ค-ด, ข-ช 
ทำให�เกิดตัวพิมพ�ท่ีน�าตาแปลกแยกไปจากวิธีการเขียนดั้งเดิม
มาก คือ เส�นคอของตัว ค อยู�ในแนวดิ่ง (แทนท่ีจะเฉียงลงมาจาก
ด�านซ�าย) หรือเส�นหลังตัว ช ท่ีโค�ง (แทนท่ีจะตรงข้ึนไป) แถม
ขนาดหัวของ ช-ซ ก็ใหญ�เท�าครึ่งของความสูง บ เพื่อให�สังเกต
เห็นรอยหยักของหัว ซ ชัดๆ ว�าไม�ใช�หัวช�าง! ส�วนการเดินเส�น
ตัวอู�ทองของ อ.มานพ ดูเป�นไทยมาก ค-ด มีเส�นคอเฉียงตรง
ลงมาทางซ�าย ส�วนเส�นหน�าโค�งต�อเน่ืองไปกับเส�นบน. หัวตัว ข, ช 
มีเส�นหลังลากต้ังตรงท้ังคู�. และหัว ช, ซ ก็ไม�ได�ห�อยต่ำลงมา
กลางตัวแบบ ฝ.ศ. ซ่ึงเป�นสัดส�วนท่ีงามอย�างไทยมากกว�า. 
อย�างไรก็ตาม รายละเอียดบางอย�างท่ีดีของ ฝ.ศ. ก็ถูกหยิบยืม
มาใช�กับอู�ทอง เช�น การตัดปลายขาหลังตัว ก, ปลายหางตั้ง
ทุกตัว (น, บ, ป, ม ฯลฯ) ในแนวเฉียง อ.มานพก็นำมาใช� 

ตัวคอมพิว ‘อู�ทอง’ จากหนังสือ ‘ตัวอย�างอักษรคอมพิวเตอร�’
บริษัท พับลิคโฟโต�และโฆษณา จำกัด หน�า 4
(ใช�รหัส ดี1 และ ดี 2)

คช คช
 ฝ.ศ.(ฝรั่งเศส) อู�ทอง

 เทคโนโลยีการเรียงพิมพ� ตัวพ้ืน

 ยุคตัวเรียงพิมพ�ตะก่ัว บรัดเลย� เหลี่ยม
 เรียงทีละตัวด�วยมือ 
  บรัดเลย� โค�ง
  ธงสยาม
  ฝรั่งเศส

 ยุคตัวเรียงโมโนไทพ� โมโนไทพ� บาง
 เรียงพิมพ�ด�วยคีบอร�ด
 หล�อแม�พิมพ�ทีละหน�า โมโนไทพ� กลาง 
  

 ยุคตัวเรียงพิมพ�ด�วยแสง ทอมไลท� 
 เรียงพิมพ�ด�วยคีบอร�ด 
 ออกมาเป�นแผ�นโบร�ไมด� อูทอง
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน  บปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MN Uthong (Light, Regular, Medium, Bold)

ตัวพ้ืนที่ใช�ในบทความนี้ : MN Uthong ขนาด 13 พอยท� ระยะบรรทัด (Leading) 15 พอยท�. คำบรรยายภาพ : MN Uthong Medium ขนาด 12 พอยท� 

และเพิ่มการตัดปลายขาหลังทุกตัวท่ียืนบนเส�นฐานเป�นแนวเฉียง
เหมือนตัว ก ท้ังหมด. ไม�เพียงเท�าน้ัน ปลายเส�นบนของอักษร
ทุกตัวท่ีตวัดไปด�านหน�า เช�น ล. ว, อ ก็ล�วนตัดเป�นแนวเฉียง
เข�าลำตัว. การตัดปลายเส�นอักษรส�วนใหญ�เป�นแนวเฉียงน้ัน
ช�วยปรุงแต�งให�อู�ทองดูพลิ้วไหวทว�าสำรวม ไม�เอิกเกริกแบบ
ตัวอารักษ�ท่ัวๆ ไป.
 ความรู�สึกต�อตัวอู�ทองท่ีบรรยายมาน้ีไม�ได�เพิ่งเกิดขณะ
เขียนบทความน้ี แต�เกิดข้ึนต้ังแต�ครั้งแรกท่ีผมได�พบมันในแบบ
ตัวเรียงพิมพ�คอมพิวกราฟ�กเลยทีเดียว และมักเลือกใช�งาน
ตัวอู�ทองกับงานด�านศิลปวัฒนธรรม. อย�างไรก็ตาม เม่ือลองใช�
ทำหนังสือพบว�าตัว Regular ให�สีท่ีเข�มเกินไปเล็กน�อย ซ่ึงจะ
ค�อยๆ รู�สึกหนักตา เม่ืออ�านไปนานๆ เข�า. ครั้งลองสั่งตัวขยาย
ใหญ�มาทำตัวดิสเพลย�ยังพบว�าท่ีขนาดย่ิงโต สายตายิ่งจับความ
กระโดกกระเดกบนเส�นฐานอันเกิดจากขาอักษรท่ียืนมีท้ังตัดตรง 
(ขาหน�า) และตัดเฉียง (ขาหลัง) สลับกันไป.
 เม่ือ DB มีโครงการนำฟอนท� PostScript ท่ี อ.มานพ 
ศรีสมพร สร�างไว�ท้ังหมดมาพัฒนาเชิงพาณิชย�เป�น Opentype 
ตระกูล MN ในป� 2556 ผมมีโอกาสได�ปรึกษา อ.มานพ 
เร่ืองตัวอู�ทองเป�นพิเศษ เพื่อขออนุญาตแก�ไขเพิ่มเติมให�ใช�งาน
ได�กว�างขวางย่ิงข้ึน. เร่ิมจากการทำตัว Regular ใหม�ให�บางลง, 
เพิ่มตัว Light เข�าไป ส�วนตัว Regular เดิมเปลี่ยนช่ือเป�น 
Medium แทน. รวมตัวเอนแล�ว MN Uthong ใหม�จึงมีถึง 
8 สไตล�. เฉพาะตัวท่ีตั้งตรงปรกติผมแก�ขาหลังท่ียืนบนเส�นฐาน 
(แบบตัว ก) ทุกตัวจากเดิมตัดเฉียง เป�นตัดแนวนอนเสมอ
เส�นฐาน ทำให�ใช�เป�นตัวดิสเพลย�ได�เพิ่มอีก  4 สไตล�. ส�วนตัวเอน
ยังคงปล�อยเฉียงตามต�นฉบับ เพราะแนวเส�นตัดเฉียงปลาย
ขาหลังอักษรในตัวเอน จะทำมุมกับเส�นฐานน�อยกว�าของในตัวต้ัง 
จึงดูราบร่ืนดีอยู�แล�ว.

 เน่ืองจากอู�ทองเป�นตัวพิมพ�คอมพิวกราฟ�กท่ีเกิดต�อเน่ือง
จากยุคตัวตะก่ัว จึงยังคงติดความเคยชินใช�เลขอารบิกสูงเท�า
พยัญชนะไทยแบบตัวตะก่ัวมา. TF Uthong แม�เป�น 
Opentype แล�วก็ยังอุตส�าห�ติดตัวเลขอารบิกขนาดเล็กมาจาก
อู�ทอง ผมเล็งเห็นป�ญหาน้ีมาต้ังแต�ตอนทำ DB ThaiText 
ในป� 2530 แล�วว�าขืนใช�เลขอารบิกตัวเต้ียเท�า บ จะทำให�
ไม�ได�ส�วนเม่ือพิมพ�ตัวเลขร�วมกับอักษรภาษาอังกฤษ. ผมจึง
อนุโลมให�ตัวเลขอารบิกสูงกว�า บ เพื่อความราบร่ืนในงานพิมพ� 
(ซ่ึงในป�จจุบันมีโอกาสใช� 2 ภาษา แทรกกันอยู�ค�อนข�างมาก) 
และใช�เป�นมาตรฐานของ DB เร่ือยมา. ชุดตัวเลขอารบิกของ
อู�ทองจึงต�องแก�ไขให�สูงกว�า บ เพื่อให�เป�นไปตามมาตรฐาน
ฟอนท�ตัวพื้นไทยส�วนใหญ�ในป�จจุบัน.

 กรณีขนาดของตัวเลขอารบิกในตัวพิมพ�ไทยนั้น เม่ือพูด
กันเฉพาะประเด็น ‘ความงาม’ แล�ว มันอาจไม�จบบนโต�ะประชุม 
เพราะบางคนอาจชอบตัวเล็กเท�าพยัญชนะไทยมากกว�าใหญ�
เท�าตัวพิมพ�ใหญ�ภาษาอังกฤษ. ในการประชุมว�าด�วยการกำหนด
มาตรฐานสัดส�วนตัวอักษรไทย-โรมันท่ี NECTEC ป�พ.ศ.2536 
ร�วมกับวิศวกรหลายคน ผมจึงเลือกเน�นประเด็น ‘ประโยชน�
ใช�สอย’ ของตัวเลขอารบิก โดยเสนอว�าควรมีขนาดโตกว�า
พยัญชนะไทย เพราะเลข 1 ตัวมีนัยยะสำคัญสูงกว�าอักษรหน่ึงตัว 
(คุณต�องพิมพ� หน่ึง ผสม 5 อักขระถึงจะได�ความหมาย
เท�ากับ 1 !) โดยเฉพาะเม่ือใช�เป�นตัวพื้นขนาดเล็กๆ 
จะได�ไม�ต�องเพ�งดูตัวเลข (ว�าเป�น 5 หรือ 9 ซ่ึงต�างกันถึง 4 
เป�นต�น). ทุกคนในท่ีประชุมยอมรับข�อเสนอนี้ และต�อมาในป� 
2537 สัดส�วนระหว�างอักษรไทย-โรมัน-ตัวเลขอารบิก ถูก
ตีพิมพ�เผยแพร�เป�นทางการคร้ังแรกในหนังสือ ‘แบบตัวพิมพ�ไทย’ 
ท่ีหน�า 14.
 อันท่ีจริงความกว�างตัวพิมพ� (Character Width) 
ของตัวเลขท้ังไทย-อารบิก ได�มีการกำหนดมาตรฐานไว�แล�ว
ในหน�า 14 ของ ‘แบบตัวพิมพ�ไทย’ ท่ีจัดทำโดย NECTEC 
เช�นกัน. อู�ทองแรกเร่ิมของ อ.มานพ เกิดก�อน พ.ศ.2537 
จึงอนุโลมได�ว�าเลข ๗ กว�างกว�า ๓ และเลขอารบิกชุดตัว Regular 
กับ Bold กว�างไม�เท�ากัน. แต�เป�นเร่ืองแปลกสำหรับ UPC 
Eucrosia และ TF Uthong ซ่ึงเป�น Opentype ท่ีเกิดหลัง 
2537 ท่ีกลับไม�มีการแก�ไขใดๆ ! ใน MN Uthong จึงถือ
โอกาสแก�ความกว�างตัวพิมพ�ของชุดตัวเลขอารบิกทุกตัวทุก
น้ำหนักให�เท�ากันหมด เพื่อพิมพ�เลขทางบัญชีได�หลักตรงกัน 
(แม�เปลี่ยนตัวหนาเน�น) รวมท้ังยังสามารถแก�ไขตัวเลขโดยไม�
ทำให�ส�วนอ่ืนๆ ต�องเคลื่อน (เพราะเลขทุกตัวกว�างเท�ากันหมด).

 ถ�าแฟนพันธุ�แท�อู�ทอง รู�ว�า MN Uthong มีถึง 4 น้ำหนัก 
พร�อมตัวเอนเป�น 8 สไตล� แถมขยายเป�นดิสเพลย�ได�เนียนตาข้ึน 
คงไม�ลองไม�ได�แล�ว ลองไปซักพักจะรู�ว�าตัวพื้นขนาดไหนควรใช� 
Regular ขนาดไหนควรใช� Light. ต�องลองดาวน�โหลดไป
ทดสอบดู ไม�ลองไม�รู�.

 ใช�จริงค�อยซื้อครับ.

เปรียบเทียบความกว�างตัวพิมพ�
ของชุดตัวเลขไทย/อาราบิค
ระหว�าง ฟอนท�กลุ�ม อู�ทอง แบบ Opentype

  Regular Regular/ Bold

 MN Uthong  ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐  1234567890
  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑  1111111111
  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ 2222222222
  ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ 3333333333
  ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔ 4444444444
  ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 5555555555
  ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ 6666666666
  ๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ 7777777777
  ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ 8888888888
  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ 9999999999
  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 0000000000

 TF Uthong  ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐  1234567890
  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑  1111111111
  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ 2222222222
  ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ 3333333333
  ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔ 4444444444
  ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 5555555555
  ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ 6666666666
  ๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ 7777777777
  ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ 8888888888
  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ 9999999999
  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 0000000000

 UPC Eucrosia  ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐  1234567890
  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑  1111111111
  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ 2222222222
  ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ 3333333333
  ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔ 4444444444
  ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 5555555555
  ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ 6666666666
  ๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ 7777777777
  ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ 8888888888
  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ 9999999999
  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 0000000000

ถ�าจะใช� MN Uthong Light เป�นตัวพื้น 

แนะนำให�ใช�ท่ีขนาด 14 พอยท� 

ข้ึนไปเป�นอย�างน�อย

(พิมพ�ด�วย MN Uthong Light ขนาด 14 พอยท�)

ก ค ด ท ห ตัว ฝ.ศ.

ก ค ด ท ห อู�ทองเดิม

ก ค ด ท ห MN Uthong

เปรียบเทียบการตัดปลายขาหลังอักษรที่ยืนบนเส�นฐานก ก


