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ดีบี เพลินจต

ถาคิดจะเพลินใจ
DB PloenJit เปนผลงานอนุรักษแบบตัว ักษรประดิษฐรูปทรงเรขาคณิต
ยุคตนๆ ของไทยที่มีแบบฉบับเปนของไทยเอง

Some interesting features of Thai type design
can be found in advertisements of yesteryear.
Notable among these is the use of geometric
letterforms whereby the characters are
reduced to simple strokes of equal widths
connecting with large circular loops for eye
appeal. The loops not only add a sense of fun,
but also help to increase legibility, especially
where they are attached to characters like
น and ม. (This is in contrast with numerous
present-day designs where the shapes of น
and ม have been modified from the Roman u,
which makes it difficult for the eye to discern
the two characters.) All four overhead vowel
forms are also based on the element of the
circular loop.
A digital makeover of this old style is found
in DB PloenJit. The accompanying Roman
characters of this font are designed with long
ascenders to balance with the Thai circular
vowel forms. The name PloenJit means
engrossingly pleasant.

แนวคิด ‘ อยาก ทัน สมัย ’ ของ ชาว สยาม ยุค เหอ ฝรั่ง
ใหมๆ นั้น ไดสงอิทธิพลตอบรรดาอักษรประดิษฐของไทย
อยางหลีกเลีย่ งไมได. ถาใครเคยไดลองสะกดรอยยอนกลับ
ไปดูสิ่งพิมพเกาๆ จะพบวามีการประดิษฐอักษรไทยอยาง
อักษรโรมันมานานแลว โดยอาศัยแบบตัวโรมันจากสิ่งพิมพ
ที่ถูกนำเขามาในกรุงสยาม.บางก็ดูมีรายละเอียดมากมาย
เปนแบบจารีตนิยม บางก็เรียบงายมีเสนน้ำหนักสม่ำเสมอ
เปนรูปทรงเรขาคณิตดูทันสมัย.
ถาเราเจาะจงเฉพาะกลุมที่เปนรูปทรงเรขาคณิต จะ
พบวามีอยูจำนวนไมนอยที่ยังคงแบบฉบับความเปนอักขระ
ไทยไวไดคอนขางสูง. ถาจะใหผมคาดเดาก็คงเปนไปไดวา
ผูออกแบบมีชุดตัวอักษรโรมันตนแบบอยูไมครบ (พอที่จะ
ใหดัดแปลง!) หรืออาจเปนเพราะการ ถูกกำกับโดยผูอาน
(ในยุคที่มีผูรูหนังสือนอย) เชน หากผูออกแบบเอาตัวพิมพ
เล็กตัวยู (u) มาดัดแปลงเปนตัว น (น) แลวกลับดานเปน
ตัว ม (ม) อยางที่สมัยนี้นิยมทำกัน คนสมัยนั้นคงรับไม
ไหว เพราะขมวดมวนทีคุ่ น เคยในลายมือคัดและตัวพิมพเนือ้
(ซึ่งก็เพิ่งเกิดไดไมนาน) ที่คุนเคยตาไดหดหายไปจนแทบจะ
ดูสับสนเปนตัว บ (บ).

Db PloenJit

PostScript Font

DB PloenJit X
OpenType Font

สำหรับชุดที่เปน Opentype ตัว ช,ซ
มี ิสระที่จะยืดหางใหยาวเสมอหาง
ตัว ป,ฝ,ฟ เพราะสามารถเขยน Script
จัดใหเขากลุมเดียวกับ ป,ฝ,ฟ
เพื่อขอใชชุดสระ, วรรณยุกต
(แบบเยื้องหลบหาง) รวมกันได.

ดวยเหตุที่ผลกลาวมานี้กระมัง จึงปรากฏกลุมตัวอักษร
ไทยอยูชุ ดหนึง่ ทีแม
่ วา จะมีการ ‘ลดรูป’ ดวยการตัดทอนสวน
หัวกลมของอักษรไปจนหมด แตกลับ ‘เพิม่ รูป’ ดวยการอวด
ขมวดมวนของตัวสำคัญๆ เชน น, ม ซึง่ ใชงานมากดวยขนาด
ใหญกวาปรกติ. เทานัน้ ยังไมพอ ชุดสระอิ อี อึ อื ซึง่ แทนทีจะ
่
ลดรูปเหลือเพียงเสนเดีย่ วในแนวระดับ (อยางทีป่ จจบันนิยม
ทำกัน) กลับนำรูปสระเดิมมาเพิม่ รูปจนพองโตเปนทรงกลม
ลอกับขมวดมวนดูเพลิดเพลินไมนอย. เพื่อเปนการแกเลี่ยน
รูปทรงอักษรโดยรวมทีค่ อนขางผอม ผูออกแบบ

บางคนไดใส
ตัว ว, อ แบบกลมอวนเพิ่มเขาไป ทำใหดูสนุกสนานยิ่งขึ้น
แมจะยืนอยูบนเสนฐานอยางเรียบรอยอยูก็ตาม.
ในการอนุรักษอักษรประดิษฐกลุมนี้เก็บไวเปนตัวพิมพ
นั้น พูดไดวาไมคอยมีอุปสรรคมากนัก. ลักษณะเดนของรูป
อักษรเทาที่พบเปนไปโดยกฎเกณฑงายๆ กลาวคือประกอบ
ขึน้ ระหวางเสนตรงแนวตัง้ , แนวระดับ, วงกลม และเสนโคง
ครึ่งวงกลมมาประกอบเขาดวยกัน (สวน ที่เปนเสน ทแยง
พบนอยมาก).ไหนๆ พวกกลุมสระอิก็เปนทรงกลมไปแลว
ไม ไตคู และ การันต จึง ถูก จัดการ ให เขา ทรง กลม ไป ดวย
(แมแตวรรณยุกตตรีก็ไมละเวน). สำหรับชุดที่เปน Opentype ตัว ช, ซ มีอิสระที่จะยืดหางใหยาวเสมอหางตัว ป, ฝ,
ฟ เพราะสามารถเขียน Script จัดใหเขากลุมเดียวกับ ป,
ฝ, ฟ เพื่อขอใชชุดสระ, วรรณยุกต (แบบเยื้องหลบหาง)
รวมกันได.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ
ภมยรลวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
DB PloenJit X

ัว อย

ตัว ว, อ นั้นผมเลือกใชตัวอวนกลมเปนตัวสะกดเพื่อ
แทรกใหเกิด Contrast กับตัวอื่นๆ ที่ดูผอมกวา. แตเมื่อไร
ก็ตามที่ถูกใชเปนตัวพยัญชนะมีรูปสระ, วรรณยุกตกำกับ
( หรือ มี การันต กำกับ ก็ตาม ) ตัว อวน ที่ เพิ่ง พิมพ แสดง ผล
ใหเห็นอยูหลัดๆ จะถูกคำสั่ง ‘เปลี่ยนราง’ ไปเลือกชุดตัว
สัดสวนปรกติซึ่งดูลงตัวกวา และทำใหลดโอกาสที่ตัวอวน
2 ตัวจะปรากฏติดซอนกัน เชน เมื่อเราพิมพคำวา วัว หรือ
ออย เปนตน.
ใน ชุด อักษรโรมัน ถูก ออกแบบ ขึ้น ใหม ให กลมกลืนไป
กับอักษรไทย เพียงแตยังคงเสนทแยงไวในบางตัวอักษร.
เนื่องจากแบบตัวพิมพไทยชุดนี้ตองเผื่อพื้นที่บนไวมากกวา
ปรกติเพื่อรองรับสระทรงกลม จึงทำใหตองเพิ่ม ascender
ของตัวอักษรโรมันใหยาวขึ้นไปมากๆ ใหกลมกลืนกัน.
ในป 2551 ผมเคยเห็นหนังสือเกา ‘เพชรพระอุมา’ วางโชว
อยูในตูกระจก สังเกตดูมีชื่อสำนักพิมพ ‘เพลินจิตต’ สระอิ
กลมดิกอยูบนปก! มันชางโดนใจจริงๆ. ถาใครไดเคยอาน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับวงการสิ่งพิมพไทยจะพบวา เพลิน
จิตต คือชื่อเครือสำนักพิมพที่มีที่เกิดที่มาสนุกขนาดนำมา
ส ราง หนัง ยอน ยุค วงการ พิมพ ได สบาย ๆ . เรื่อง หนัง จะ มี
ใครสืบคนมาสรางเมื่อไหรไมรู แตตัวหนังสือที่เขียนคำวา
‘ เพ ลิน จิตต ’ ได สะกด สั่ง ผม ให ทำการ อนุรักษ ไว เปน ที่
เรียบรอยแลวเปนฟอนตชือ่ DB PloenJit. ชือ่ ฟอนตถาเขียน
ภาษาไทยเปน ‘เพลินจิตต’ จะทำใหนึกยอนไปถึงยุคที่ตัว
อักษรประดิษฐตนแบบของมันกำลังเฟองฟู. ถาเขียนสั้นลง
เปน ‘เพลินจิต’ จะนึกถึงถนน พอเปนชื่อถนนคนจะนึกถึง
ฟอนตตระกูลดีบี.
ผมอยากใหแบบตัวพิมพนีเป
้ นถนนไปสูความ
 เพลิดเพลิน
ในปจจบันและอนาคต จึงเลือกสะกดเปน ‘เพลินจิต’ครับ.
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