อานุภาพ
Name : Anuparp™
Release Date : May 2009
Designer : Anuthin Wongsunkakon
Vender : Linotype GmbH

Anuparp อนุภาพ

พลานุภาพและอนุภาพ

เอกราช

การรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้

การเดินทางบนเส้นขนาน

ร.ศ.๑๑๒

ฝรั่งเศสยื่นคำ�ขาดมัดมือรัฐบาลไทย

เหตุการณ์ความขัดแย้ง

มาตรฐาน
วิกฤตการณ์สำ�คัญของอาณาจักรสยาม

Anuparp อนุภาพ

Regular : 36 pt

จากแบบตัวอักษรของอาจารย์เชาวน์ ศรสงคราม มาสู่
แบบตัวอักษรร่วมสมัยที่เหมาะสำ�หรับการใช้งานทั้งเนื้อ
ความและการเล่นตัวอักษร อนุภาพ ดีฟอลฟอนต์ของ
คัดสรรดีมาก ในเวอร์ชั่นอินเตอร์แนชั่นแนล มาพร้อม

Anuparp อนุภาพ : Weight

Regular

อนุภาพ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Anuparp 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Anuparp อนุภาพ : Size Comparison

Abg กฐป
Thonburi System Font

Abg กฐป
Anuparp

8 pt

8 pt

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese
War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราช
อาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.
๒๔๓๖จากการอ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์
ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการ
อ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

10 pt

10 pt
วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงคราม
ฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัย
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการอ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้าย
ของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า FrancoSiamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์
ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัย
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการอ้าง
อำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วนใหญ่
ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

12 pt

12 pt

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงคราม
ฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการ
อ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง
(พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ
"สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยาม
กับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการ
อ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ลาวในปัจจุบัน)

14 pt

14 pt

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษา
อังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ
"สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์
ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับ
ฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๓ ซึ่ง
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการอ้างอำ�นาจ
อธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง
(พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่
๓ ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖จากการอ้างอำ�นาจอธิปไตยเหนือพื้นที่
ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)

Anuparp อนุภาพ : Size Comparison

Regular : 20 pt

Regular : 16 pt

Regular : 12 pt

ผ่านไปรวดเร็วเหมือนเพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี้ ผมเองยังจำ�ได้วา่
เหมือนเริม่ จัดทำ�แคตาล็อก เพือ่ โปรโมทฟอนต์ของพฤติกรรมการ
ออกแบบไปเมือ่ ไม่นาน ทุกวันนีเ้ พือ่ นนักออกแบบเวลาเจอหน้ากันยัง
คงถามถึงแคตาล็อกประจำ�ปี ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วเราไม่ได้จดั พิมพ์อกี เลย
ตัง้ แต่เล่มสาม ก็คอื เมือ่ ประมาณปีสองพันถ้วน
จะว่าไปแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณของออฟฟิตได้มาก อีกอย่างคือมันได้พิสูจน์
ตัวเองแล้วด้วยว่าสามารถเพิ่มความสนใจ แต่ไม่ได้ช่วยให้กำ�ลังซื้อมากขึ้นอย่างที่ควร
จะเป็น เวลาในการจัดทำ�และค่าจัดพิมพ์นั้นมันไม่เท่าไหร่ ค่าจัดส่งไปๆมาๆแล้วเกิน
วงเงินไปหลายช่วงตัว จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร เราจัดส่งฟรีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ช่วงหลังจึงต้องพยายามจัดทำ�เวปไซท์ของเราให้รองรับหน้าที่นี้แทน
นับนิ้วแบบเด็กๆ ย้อนไปไม่นานเท่าไร ในขณะนั้น
การออกแบบตัวอักษรและศาสตร์ว่าด้วยการจัดวาง
ยังไม่ได้เป็นที่สนใจมากเหมือนทุกวันนี้ ทั้งๆที่มีการ
เรียนการสอนกันในรั้วมหาวิทยาลัยกันมาตั้งนาน
แล้ว ผมเฝ้าดูจากมุมที่ปัจจุบันผมยืนอยู่ มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนี้มาโดยตลอด ทุกวันนี้นักศึกษา
ผลิตงานเออกแบบชิงทดลองมากขึ้น ประสานงาน
ออกแบบกับความสนใจทางเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่าง
รวดเร็ว บ้างก็พยายามออกแบบตัวอักษรเอามาใช้งาน
กันเอง กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งป็นสิ่งที่น่า
ชื่นชม เป็นพัฒนาการในทางที่ดีของวงการออกแบบ
ของบ้านเรา
มีหลายคนมาบอกกับผมว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
หนังสือบันทึกบรรยาย ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณบุคคล
เหล่านั้นที่ยังคงติดตามงานเขียน และติชมอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย ส่วนตัวแล้วผมเองกลับมองว่าจะยก
ความชอบมาให้บันทึกบรรยายเสียทีเดียวคงไม่ถูกต้อง
นัก ผมมักเสริมเสมอว่าบันทึกบรรยายบังเอิญออกมา
คล้องจองกับเวลาก็เท่านั้นเอง เจ้าห้วงเวลาที่ว่านั้น
ก็ยังเปิดอยู่ เพราะเราต้องการเหลือเกินที่เห็นความ
เคลื่อนไหวเชิงวิชาการ ความต้องการเอกสารประกอบ
การสอน หนังสืออ่านที่เป็นภาษาไทยสำ�หรับนัก
ออกแบบ หรือแม้แต่การทำ�ให้การออกแบบตัวอักษร
และอักขรศิลป์ชัดเจนขึ้นในสังคม
ตั้งแต่เราเริ่มผลักดันโดยการให้ความรู้กับนักศึกษา
และนักออกแบบอาชีพ ให้เข้าใจงานออกแบบอัขร
ศิลป์และธุรกิจเชื่อมโยงมากขึ้น ธุรกิจการออกแบบตัว
อักษรก็เริ่มเป็นรูปร่าง ลูกค้าที่เริ่มเข้าใจนั้นถึงแม้จะ

มีจำ�นวนน้อยนิดเพียงหยิบมือ หรือการที่เราเองเริ่ม
ชินกับการทำ�ใบเสนอราคางานออกแบบชุดอักษรร่วม
สิบรายต่อปี เพื่อเพียงให้ได้ลูกค้าที่ตกลงปลงใจสัก
หนึ่งราย อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจเหตุผลของราคา ว่า
ไปแล้วเหก็มือนกันกับกรณีของแคตตาล็อกนั่นประ
ไร เพิ่มความสนใจแต่ไม่เพิ่มกำ�ลังซื้อ คิดว่าถึงแม้
วัฒนธรรมการครอบครองซึ่งฟอนต์ นั้นไม่สามารถเกิด
ได้อย่างเป็นระบบ แต่ก็ได้เริ่มกระบวนการไปบ้างแล้ว
บ่อยครั้งที่เพื่อนนักออกแบบหรือนักศึกษานำ�หนังสือ
นิตยสารต่างประเทศมาให้ผมดูเพื่อที่จะถามว่านี่มัน
ใช้ฟอนต์อะไร จะหาได้ที่ไหน หลายต่อหลายครั้งที่จน
ใจ ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะไม่ทราบจริงๆ เหตุก็
เพราะมันเป็นแบบตัวอักษรที่สั่งออกแบบพิเศษเพื่อ
หนังสือเล่มนั้นๆ นี่ก็คือข้อแตกต่างข้อต้นๆที่สังเกตุได้
ของการให้ความสำ�คัญในเรื่องอักขรศิลป์ของหนังสือ
นิตยสารไทยกับนิตยสารต่างประเทศ
จริงอยู่ที่เรื่องการออกแบบชุดตัวอักษรพิเศษให้กับ
นิตยสารดีเอนเอนั้นมีการพูดคุยกันมานานแล้ว เรื่อง
นี้มาเป็นรูปเป็นร่างแบบจริงจังก็ตอนที่ พฤติกรรม
การออกแบบ เข้ามารับหน้าที่ปรับนิตยสารดีเอนเอ ที่
เจ้าของต้องการให้เอื้อกับการตลาด หลายคนก็อาจ
จะคาดหวังกับแบบตัวอักษรที่พิเศษกว่านิตยสารไทย
ฉบับอื่นๆ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นนิตยสารเล่มแรก
ที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้
หลังจากเริ่มมีการพูดคุยกันในหลักการ ผมได้มีโอกาส
นั่งคุยกับคริสเตียน ชวาสท์ ว่าสนใจจะขอนำ�เอา
Amplitude ฟอนต์ตัวใหม่ในขณะนั้นของเขามาใช้ใน

Anuparp อนุภาพ : Size Comparison

Light : 8 pt

Bold : 14 pt

หลังจากเบนความสนใจออกจาก Amplitude ก็มองมาหาแบบที่ง่ายๆ ในกลุ่มนี้มีตัวเลือกเยอะ แต่ที่สามารถเปล่งให้เห็นถึงความแตกต่างจากแบบตัวหนังสือไม่มีเชิงทั่วไปได้
อย่างชัดเจนกลับมีน้อย

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการนำ�เสนอแนวทางการออกแบบตัวอักษรใหม่ จึงเป็นเรื่องทับซ้อนอยู่บนการ
ตลาดที่มาก่อนการออกแบบ จำ�เป็นต้องคำ�นึงเพื่อสภาพคล่องทางธุรกิจ เราจึงต้องคำ�นึงถึงแบบตัว
อักษรที่ไม่ท้าทายการอ่านมากจนเกินไป อีกนัยหนึ่งก็คือแปลกหรือแผลงมากเกินไปก็จะมีผลกระทบ
กับการตลาด ในขณะที่เราก็ไม่ต้องการให้เรียบเกินไปจนไม่เห็นถึงความพิเศษของแบบตัวอักษรใหม่
หลังจากทดลองตัวอย่างการจัดวางด้วยหลายต่อหลายฟอนต์ ตัวเลือกสำ�หรับ Sans Serif จึงมา
ลงเอยที่ Tarzana ออกแบบโดย Zuzanna Licko ฟอนต์ของ Emigr ที่ใครๆออกจะมองข้ามไป เป็น
ฟอนต์ที่เรียบแต่ไม่ราบ อีกทั้งยังไม่แพร่หลายนักหากเปรียบเทียบกับฟอนต์อื่นๆของ Emigr จาก
นั้นเราจึงเริ่มการออกแบบภาษาไทยในชื่อ “ทัศนะ” ให้สอดคล้อง สามารถพิมพ์ควบคู่กันไปได้กับ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

จากคำ�บอกเล่าของอาจารย์เชาว์ ทำ�ให้ทราบว่า ชวนพิมพ์เองก็เคยผ่านการไม่ได้รับการ
ยอมรับในอดีต เพราะความคุ้นเคยในการอ่านของคนในยุคที่ทุกอย่างพิมพ์ด้วยแบบตัวพิมพ์
ของไทยวัฒนาพานิช หากว่าเราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่า มันไม่ได้ต่างอะไร
กับแบบตัวอักษรละตินภาษาอังกฤษในประวัติศาสตร์หลายตัวที่เป็นผลผลิตก่อนกาลเวลา
อันควร ซึ่งกว่าเราจะมาชื่นชมและเข้าถึง มันก็ล่วงไปแล้วหลายสิบปี (ในบางกรณีเป็นหลัก
ร้อยด้วยซ้ำ�)

Regular : 10 pt

Bold : 12 pt

”
ในด้านของตัวเนื้อความภาษาไทย
หรือ text นั้น ส่วนตัวแล้วผมเองเป็น
คนที่ชื่นชอบฟอนต์ ”ชวนพิมพ์”ของ
อาจารย์เชาว์ ศรสงคราม อยู่เดิม
เป็นทุน ชวนพิมพ์เป็นการออกแบบ
ที่มีรายละเอียดมาก ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนเว้า ส่วนบาก และเส้นเบี่ยง
การออกแบบตัวอักษรในยุคก่อน
แมคอินทอชนั้นใช้ทักษะมากกว่า
ปัจจุบัน เพราะต้องคำ�นึงถึงคุณภาพ
แท่นพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ
เพราะฉะนั้นทักษะการขึ้นรูปโดย
เผื่อ ink trap จึงเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อนมาก ตัวอักษรชุดชวน
พิมพ์สามารถเรียกได้ว่าเป็นงาน
ฝีมือระดับชาติ เป็นแบบตัวอักษร
ภาษาไทยที่สนองการอ่านได้ดีมาก
ที่สุดตัวหนึ่งของเมืองไทย

“

พวกเราที่พฤติกรรมการออกแบบนั้นเราเคยมีความคิดในหัวมานานแล้วที่ต้องการจะ
ปรับปรุงปัดฝุ่นตัวชวนพิมพ์ให้ดูทันสมัยขึ้น โดยตั้งโจทย์ว่าอยากให้มีเรื่องของความเป็น
Computeristic โดยการกรีดขึ้นรูปตัวอักษรที่ใช้โครงสร้างเรขาคณิตเป็นหลัก ให้ส่วนที่
สมควรที่จะกลมมีความกลมจริงมากขึ้น ที่หลี่ยมมีความเป็นเหลี่ยมที่ชัดเจน นอกจากนั้นเรา
ยังนำ�เอาลักษณะของ Industry Sans Serif เข้ามาเกื่ยวข้องซึ่งเป็นแบบการขึ้นรูปตัวอักษรที่
เราถนัด โดยการออกแบบสัดส่วนแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ส่วนต่างๆร่วม
กันในกลุ่มตัวอักษรที่ใช้ส่วนประกอบใกล้เคียงกัน
เราเริ่มการออกแบบด้วยการคำ�นวนความสูง “บ” ของต้นแบบเสียใหม่ ซึ่งเรากำ�หนดให้
น้อยกว่าชวนพิมพ์ เพื่อให้ตัวหนังสือป้อมขึ้น แต่ดูกว้างและโปร่ง ความต้องการที่กล่าว
มาประกอบกันเป็นโจทย์ในการออกแบบฟอนต์ “อนุภาพ”ที่ใช้เป็นเนื้อความของดีเอนเอ
กระนั้นเราเองก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าการ ออกแบบตัวอักษรโดยวิธีมาตรฐานสากลที่เรียก
ว่า Revival กับตัวอักษรระดับคลาสสิคอย่างชวนพิมพ์นั้นเป็นความท้าทายอย่างมากทีเดียว
เราพยายามออกแบบให้ อนุภาพ ในฐานะตัวเนื้อความ สามารถทำ�งานควบคู่กันไปได้
กับ ทัศนะ ซึ่งทำ�งานเป็นตัวหัวเรื่องและตัวโปรย ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอานิสงของพื้นฐานที่ดี
ของชวนพิมพ์ ซึ่งสามารถพิมพ์คู่ขนานกับแบบอักษรอื่นๆได้อย่างสวยงาม หลังจากเราได้
ทดลองใช้อนุภาพ และมีการปรับแก้ไขรายละเอียดตามสมควรมาระยะหนึ่ง
ความเชื่อของทีมงานที่ว่าจะมีจุดพอดีระหว่างความเป็นตัวไทยมีหัวกลมมาตรฐานแบบชวน
พิมพ์ และความเป็นโครงเรขาคณิตของตัวอักษรสมัยใหม่ได้ถูกพิสูจน์แล้วในระดับหนึ่งว่ามี
ความเป็นไปได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการจัดวางและนำ�ไปใช้บนการออกแบบร่วมสมัยก็น่าจะ
สามารถใช้ทักษะเดียวกันกับการจัดวางภาษาอังกฤษที่นักออกแบบมักเลือกใช้ได้

Anuparp อนุภาพ : Technicality

File Format

• OpenType PS (.OTF)
• TrueType (.TTF)

Encording & Unicode

• Latin 1
• Latin 2
• Thai
• Mac Charater Set

Support:
All Unicode Format

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.
• iWork
• iLife
• Mac OSX
• Microsoft office 2000 or Later
• Quark Express 7
• Windows XP or Later
• etc.

Hinting

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

Opentype Feature

• Kerning
• Liga
• Fraction

Anuparp อนุภาพ : Latin Character
Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Anuparp อนุภาพ : Thai Character - Regular

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
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