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ดีบี   เพลินจต
 ถา คิด จะ เพลิน ใจ

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 

ใหม ๆ    นั้น   ได สง อิทธิพล ตอ บรรดา อักษร ประดิษฐ ของ ไทย 

อยาง หลกี เลีย่ง ไม ได .   ถา ใคร เคย ได ลอง สะกด รอย ยอน กลบั 

ไป ดู สิ่ง พิมพ เกา ๆ    จะ พบ วา มี การ ประดิษฐ อักษร ไทย อยาง 

อักษร โรมัน มา นาน แลว   โดย อาศัย แบบ ตัว โรมัน จาก สิ่ง พิมพ 

ที่ ถูก นำ เขา มา ใน กรุง สยาม .  บางก็ ดู มี ราย ละเอียด มากมาย 

เปน แบบ จารีต นิยม   บาง ก็ เรียบ งายมีเสนน้ำหนักสม่ำเสมอ 

เปน รูป ทรง เรขาคณิต ดู ทัน สมัย . 

   ถา เรา เจาะจง เฉพาะ กลุม ที่ เปน รูป ทรง เรขาคณิต   จะ 

พบ วา มี อยู จำนวน ไม นอย ที่ ยัง คง แบบ ฉบับ ความ เปน อักขระ 

ไทย ไว ได คอน ขาง สูง .   ถา จะ ให ผม คาด เดา ก็ คง เปน ไป ได วา 

ผู ออกแบบ มี ชุด ตัว อักษร โรมัน ตนแบบ อยู ไม ครบ   ( พอที่ จะ 

ให ดัดแปลง ! )   หรือ อาจ เปน เพราะ การ    ถูก กำกับ โดย ผู อาน  

 ( ใน ยุค ที่ มี ผู รู หนังสือ นอย )   เชน   หาก ผู ออกแบบ เอา ตัว พิมพ 

เล็ก ตัว ยู   (u)   มา ดัดแปลง เปน ตัว   น   ( น )   แลวก ลับ ดาน เปน 
ตัว   ม   ( ม)   อยาง ที่ สมัย นี้ นิยม ทำ กัน   คน สมัย นั้น คง รับ ไม 

ไหว   เพราะ ขมวด มวน ที ่คุน เคย ใน ลายมอื คดั และ ตวั พมิพ เนือ้  

 ( ซึ่ง ก็ เพิ่ง เกิด ได ไม นาน )   ที่ คุน เคย ตา ได หดหาย ไป จน แทบ จะ 

ดู สับสน เปน ตัว   บ   ( บ) . 

 DB   PloenJit   เปน ผล งาน อนุรักษ แบบ ตัว ักษร ประดิษฐ รูป ทรง เรขาคณิต 
ยุค ตนๆ   ของ ไทย ที่ มี แบบ ฉบับ เปน ของ ไทย เอง

   ดวย เหตุ ที่ ผล กลาว มา นี้ กระมัง   จึง ปรากฏ กลุม ตัว อักษร 

ไทย อยู ชดุ หนึง่ ที ่แมวา จะ ม ีการ   ‘ ลด รปู ’   ดวย การ ตดั ทอน สวน 

หวั กลม ของ อกัษร ไป จน หมด   แต กลับ   ‘ เพิม่ รปู ’     ดวย การ อวด 

ขมวด มวน ของ ตวั สำคญั ๆ    เชน   น ,   ม   ซึง่ ใช งาน มาก ดวย ขนาด 

ใหญ กวา ปรกต ิ.   เทานัน้ ยงั ไม พอ   ชดุ สระอ ิ  อ ี  อ ึ  อ ื  ซึง่ แทนที ่จะ 

ลด รปู เหลอื เพยีง เสน เดีย่ว ใน แนว ระดบั   ( อยาง ที ่ปจจบนั นยิม 

ทำ กนั )   กลับ นำ รปู สระ เดมิ มา เพ่ิม รปู จน พอง โต เปน ทรง กลม 

ลอ กับ ขมวด มวน ดู เพลิดเพลิน ไม นอย .   เพื่อ เปนการ แก เลี่ยน   

รปู ทรง อกัษร โดย รวม ที ่คอน ขาง ผอม   ผู ออกแบบ บาง คน ได ใส 

ตัว   ว ,   อ   แบบ กลม อวน เพิ่ม เขาไป   ทำให ดู สนุกสนาน ยิ่ง ขึ้น   

แม จะ ยืน อยู บน เสน ฐาน อยาง เรียบรอย อยู ก็ตาม . 

   ใน การ อนุรักษ อักษร ประดิษฐ กลุม นี้ เก็บ ไว เปน ตัว พิมพ 

นั้น   พูด ได วา ไม คอย มี อุปสรรค มาก นัก .   ลักษณะ เดน ของ รูป 

อักษร เทา ที่ พบ เปน ไป โดย กฎ เกณฑ งายๆ   กลาว คือ ประกอบ 

ขึน้ ระหวาง เสน ตรง แนว ตัง้ , แนว ระดับ ,  วงกลม   และ เสน โคง 

ครึ่ง วงกลม มา ประกอบ เขา ดวย กัน   ( สวน ที่ เปน เสน ทแยง 

พบ นอย มาก ) .   ไหน ๆ    พวก กลุม สระ อิก ็ เปน ทรง กลม ไป แลว     

ไม ไตคู และ การันต จึง ถูก จัดการ ให เขา ทรง กลม ไป ดวย  

 ( แมแต วรรณยุกต ตรี ก็ ไม ละเวน ) .   สำหรับ ชุด ที่ เปน   Open-

type   ตัว   ช ,   ซ   มี อิสระ ที่ จะ ยืด หาง ให ยาว เสมอ หาง ตัว   ป ,   ฝ , 

ฟ   เพราะ สามารถ เขียน   Script   จัด ให เขา กลุมเ ดีย วกับ   ป ,

 ฝ ,   ฟ   เพื่อ ขอ ใช ชุด สระ ,   วรรณยุกต   ( แบบ เยื้อง หลบ หาง )   

รวม กัน ได . 

สำหรับ ชุด ท่ี เปน   Opentype   ตัว   ช ,  ซ  
 มี ิสระ ท่ี จะ ยืด หาง ให ยาว เสมอ หาง 
ตัว   ป , ฝ , ฟ   เพราะ สามารถ เขยน   Script   
จัด ให เขา กลุมเ ดีย วกับ  ป , ฝ , ฟ  
 เพ่ือ ขอ ใช ชุด สระ ,   วรรณยุกต  
 ( แบบ เย้ือง หลบ หาง )   รวม กัน ได . 
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ
ภมยรลวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

   ตัว   ว ,   อ   นั้น ผม เลือก ใช ตัว อวน กลม เปน ตัว สะกด เพ่ือ 

แทรก ให เกิด   Contrast   กับ ตัว อื่น ๆ    ที่ ดู ผอม กวา .   แต เม่ือไร 

ก็ตาม ที่ ถูก ใช เปน ตัว พยัญชนะ มี รูป สระ ,   วรรณยุกต กำกับ   

( หรือ มี การันต กำกับ ก็ตาม )   ตัว อวน ที่ เพิ่ง พิมพ แสดง ผล 

ให เห็น อยู หลัดๆ   จะ ถูก คำ สั่ง   ‘ เปลี่ยน ราง ’   ไป เลือก ชุด ตัว 

สัดสวน ปรกติ ซึ่ง ดู ลงตัว กวา   และ ทำให ลด โอกาส ที่ ตัว อวน   

2   ตัว จะ ปรากฏ ติด ซอนกัน  เชน   เม่ือ เราพิมพ คำ วา   วัว   หรือ   

ออย   เปนตน . 

 

  ใน ชุด อักษร โรมัน ถูก ออกแบบ ขึ้น ใหม ให กลมกลืน ไป 

กับ อักษร ไทย   เพียง แต ยัง คง เสน ทแยง ไว ใน บาง ตัว อักษร .   

เน่ืองจาก แบบ ตัว พิมพ ไทย ชุด นี้ ตอง เผื่อ พื้นที่ บน ไว มาก กวา 

ปรกติ เพื่อ รองรับ สระ ทรง กลม   จึง ทำให ตอง เพ่ิม   ascender   

ของ ตัว อักษร โรมัน ให ยาว ขึ้น ไป มาก ๆ    ให กลมกลืน กัน . 

   ใน ป   2551   ผม เคย เหน็ หนงัสอื เกา   ‘ เพ ชร พระ อ ุมา ’   วาง โชว 

อยู ใน ตู กระจก   สังเกต ดู มีชื่อ สำนัก พิมพ   ‘ เพ ลิน จิตต  ’   สระ อิ

ก ลม ดิก อยู บน ปก !     มัน ชาง โดน ใจ จริง ๆ  .     ถา ใคร ได เคย อาน 

ประวัติศาสตร เกี่ยว กับ วงการ สิ่ง พิมพ ไทย จะ พบ วา   เพ ลิน 

จิตต    คือ ชื่อ เครือ สำนัก พิมพ ที่ มี ที่ เกิด ที่มา สนุก ขนาด นำ มา

ส ราง หนัง ยอน ยุค วงการ พิมพ ได สบาย ๆ  .   เร่ือง หนัง จะ มี 

ใคร สืบคน มาส ราง เม่ือ ไหร ไมรู   แต ตัว หนังสือ ที่ เขียน คำ วา   

‘ เพ ลิน จิตต  ’   ได สะกด สั่ง ผม ให ทำการ อนุรักษ ไว เปน ที่ 

เรยีบรอย แลว เปน ฟอนต ชือ่   DB   PloenJit .   ชือ่ ฟอนต ถา เขียน 

ภาษา ไทย เปน   ‘ เพ ลิน จิตต  ’   จะ ทำให นึก ยอน ไป ถึง ยุค ที่ ตัว 

อักษร ประดิษฐ ตนแบบ ของ มัน กำลัง เฟอง ฟู .   ถา เขียน สั้น ลง 

เปน   ‘ เพลินจิต ’   จะ นึกถึง ถนน   พอ เปน ชื่อ ถนน คน จะ นึกถึง 

ฟอนต ตระ กู ลดีบี .

   ผม อยาก ให แบบ ตวั พมิพ นี ้เปน ถนน ไป สู ความ เพลิดเพลิน  

ใน ปจจบัน และ อนาคต   จึงเลือก สะกด เปน   ‘ เพลินจิต ’  ครับ . 
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