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 พอเร่ิมต้ังโจทย�ขึ้นมาว�า ‘จะปรับปรุง DB FongNam 

ให�ดูผ�อนคลายขึ้นได�อย�างไร?” ส่ิงแรกท่ีผมนึกขึ้นมาได�

คือ ต�องลองทำปลายเส�นตัวอักษรของ ‘ฟองน้ำ’ ให�มนดู

ท้ังตัวปรกติ (Regular) และตัวหนา (Bold). หลังจากลองทำ 

‘ฟองน้ำ’ ให�ปลายมนดูแล�วกลับพบว�า มันไม�มากพอที่จะ

สร�างความรู�สึกใหม�ๆ ให�เกิดขึ้นได�! เหตุผลแรกคือ DB 

FongNam เดิมมีน้ำหนักเส�นตัวปรกติค�อนข�างบาง 

ขณะที่ตัวหนาก็ไม�ค�อยหนานัก จึงทำให�เราแทบไม�สังเกต

เห็นปลายท่ีถูกทำให�มนแม�จะใช�ท่ีขนาด 48 ปอยต�ก็ตาม. 

เหตุผลท่ีสอง (ซึ่งอาจสำคัญกว�า) คือ DB FongNam

เป�นฟอนต�ตัวเนื้อของไทยตัวแรกๆ ท่ีออกแบบขึ้นใหม�ในยุค

ต�นของตัวพิมพ�ดิจิตอล ซึ่งสามารถใช�งานได�เหมาะสม

ท้ังแบบเป�นทางการ (เพราะความเป�นระบบระเบียบของมัน)

และแบบไม�เป�นทางการ (เพราะรูปทรงเรขาคณิตและความ

เรียบง�ายของมัน) จึงทำให�ถูกใช�งานอย�างกว�างขวางจนเป�น

ท่ีคุ�นเคยสายตาคนไทยมาก. ดังนั้น วิธีท่ีจะ ‘ปรับปรุง

สายพันธุ�ใหม�’ เพ่ือสนองประโยชน�ใช�สอยใหม� จึงจำเป�น

ต�องทำอะไรที่มากกว�าปลายเส�นมน. ส่ิงท่ีผมตัดสินใจทำ

เพ่ิมท้ังหมดจนจบเรียกรวมๆ ว�า ‘การทำให�โปร�งขึ้น’ 

มีรายละเอียดย�อๆ ประมาณนี้

ดีบี ปุยเมฆ
เสก ฟองน้ำ กลายเป�นไอ

DB PuiMake คือสถานะใหม�ของ DB FongNam

ท่ีดูผ�อนคลายกว�า, ไม�ว�าจะใช�ขนาดเล็กๆ เป�นตัวเนื้อ

หรือใช�พาดหัวตัวใหญ�ก็ตาม. • ตัวอักษรที่มีเส�นล�างเป�นเส�นตรงของ ‘ฟองน้ำ’ เช�น 

 บ, อ, ย ฯลฯ ถูกแก�เส�นล�างโค�งคร่ึงวงกลมเป�น บ, อ, ย

•  ตัว ข, ช, ซ เดิม ถูกขยายระยะความกว�างระหว�าง
 เส�นหน�าเส�นหลังขึ้นเล็กน�อย แล�วเปล่ียนเส�นล�างเป�นโค�ง

 เช�นกันเป�น ข, ช, ซ. โดยเฉพาะตัว ซ ลองเป�ดหัวกลม

 ออกเป�น ซ เพ่ือเผยให�เห็นหยักชัดเจนขึ้นไม�สับสนกับ ช 

 ในขนาดตัวพิมพ�จิ๋วๆซึ่งฟอนต�ท่ัวไปมักสับสนกัน.

•  ตัว ร, ธ, ฐ เดิม เปล่ียนเส�นตรงแนวระดับให�เทลาด
 มาทางขวามือเป�น ร, ธ, ฐ

•  ตัว ท, พ, ห ฯลฯ ลดความทึบท่ีเส�นฐานอย�างง�ายๆ 

 โดยการเลื่อนปลายล�างของเส�นทแยงจากเดิมซึ่งอยู�บน

 เส�นฐานให�สูงขึ้นเป�น ท, พ, ห

•  ตัว ง, จ, น, ม ฯลฯ เดิม เพ่ิมส�วนโค�งเล็กๆ ให�มุมที่ฐาน

 เป�น ง, จ, น, ม

•  ตัว ก (และตัวอักษรคล�ายของมัน) ซึ่งมีปากทแยง
 เป�นเอกลักษณ�ของ ‘ฟองน้ำ’ ถูกแก�ปากให�โค�งเป�น ก   

 เพ่ือความกลมกลืนกับตัวอื่นๆ

•  ตัว ค, ด, ต เดิม ถูกขยายความกว�างเล็กน�อย
 แล�วลดระดับส�วนหัวให�ต่ำลงเป�น ค, ด, ต    

 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ว�างภายใน

•  ตัว ส, ศ เดิม มีหางลากจากภายในลำตัว ทำให�โปร�งขึ้น
 โดยแก�หางให�ลากจากเส�นบนโค�งเลยเส�นหลังออกไป

 เป�น ส, ศ (หางที่เย้ืองออกไปจากเส�นหลังเม่ือมีสระ

 กำกับในขนาดปอยต�เล็กๆ จะดูชัดเจนอยู�ว�าเป�น 

 ส ไม�ใช� ล)

• ชุดตัวเลขไทยของเดิมค�อนข�างเต้ียและป�าน ถูกแก�

 ให�กลมโตดูโปร�งตาขึ้น. 

 เล่ือนหัวเลข ๑ เดิมไปชิดเส�นหน�าเป�น ๑, 

 รอยหยักเลข ๓ เดิมถูกร�นสูงให�โปร�งเป�น ๓, 

 เลข ๖ เดิมทำให�กลมอ�วนขึ้นเป�น ๖ (สังเกตหางต�อง

 ปรับต้ังขึ้นไปเพ่ือไม�ให�กินพ้ืนที่ด�านหน�า ส�วนบน) ฯลฯ.

Designed to match the versatility 
of DB FongNam, which is 
frequently employed in formal 
and informal settings, DB PuiMake 
answers the need to soften 
FongNam’s angular looks. The new 
DB PuiMake, essentially a rounded 
version of Fong Nam, features 
smoother strokes and graceful 
curves instead of the sharp, flat 
lines of its predecessor. 
DB PuiMake’s corresponding 
Roman glyphs – emulations of 
the Avant Garde face – have 
also been reshaped to make 
them lighter and more airy in 
appearance.  
The name PuiMake or ‘fluffs of 
clouds’ was given to associate 
it with FongNam, or ‘tiny water 
bubbles’; both names signify light, 
airy objects.
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 อย�างไรก็ตาม การเปลี่ยนเส�นล�างตรงเป�นโค�งของ 

บ, อ, ย ฯลฯ, การเพิ่มโค�งเล็กๆ ท่ีมุมของ ม, น ฯลฯ,

รวมเข�ากับปลายเส�นอักษรทั้งชุดที่ถูกทำให�มนนั้นบังเอิญไป

พ�องรูปกับตัวอักษรแบบล�านนานิดๆ. หรือดูอีกนัยหนึ่ง

อักษรใหม�ชุดนี้สลัดความเป�นระบบระเบียบอย�างตัวพิมพ�

ฟองน้ำที่เกิดจาก ‘เคร่ืองมือ’ ไปสู�ตัวพิมพ�ท่ีเกิดจากการ

เขียนวาดด�วยน้ำมือมนุษย� (Humanist Type) มากขึ้น 

แม�ว�าส�วนโค�งใหม�ๆ ส�วนใหญ�ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นจาก DB 

FongNam จะยังคงเกิดจากรัศมีวงกลม.

 ฟอนต�ใหม�ชุดนี้ถูกขยายเป�น 4 น้ำหนัก โดยเปล่ียน

น้ำหนักตัวท่ีปรับปรุงจาก Regular และ Bold ของ DB 

FongNam เดิมเป�น Light และ Medium ตามลำดับ 

แล�วเพ่ิม Regular กับ Bold เข�าไป. กับงานสิ่งพิมพ�ท่ีอ�าน

ในระยะใกล�ๆ เม่ือทดสอบพิมพ�ท่ีขนาด 16-20 ปอยต�

ดูจะเห็นความแตกต�างจากต�นแบบเดิมค�อนข�างชัด ย่ิงใช�

ในขนาดโตๆ 60 ปอยต�ขึ้นไป เราจะสัมผัสได�ว�าดูอิสระเป�น

กันเองขึ้นกว�าเดิม. 

 เม่ือ ‘ฟองน้ำ’ เปล่ียนสถานะกลายเป�นไอ รูปทรง

จะดูเป�นอิสระ ผ�อนคลาย เช�นเดียวกับฟอนต�ใหม�ท่ีได�

ออกมา ในที่สุดจะไปรวมกันอยู�บนฟ�า ชื่อท่ีเหมาะสม

สำหรับฟอนต�ใหม�ตัวนี้จึงควรเป�น DB PuiMake

 เพราะเมฆเกิดจากน้ำ เช�นเดียวกับ ‘ปุยเมฆ’ 

ท่ีเกิดจาก ‘ฟองน้ำ’ นั่นเอง.

 ตัวอักษรโรมันก็เช�นกัน เป�นการนำ Avant Garde 

มาทำปลายมน. จากนั้นทำให�โล�งขึ้นด�วยการตัดทอนส�วน

ของเส�นแนวต้ังท่ีไม�จำเป�นของตัวพิมพ�เล็ก a, b, d, g, m, 

n, p, q, r และ u ออก เป�น a, b, d, g, m, n, p, q, r, u. 

สังเกตตัว a จำเป�นต�องเพ่ิมโค�งท่ีปลายเส�นดิ่งเล็กน�อยเพ่ือ

ให�ดูแยกแยะออกจาก o ได�ง�าย และส�วนโค�งบนของ r จะ

ยาวขึ้นจากต�นแบบเดิม เพ่ือให�ดูโปร�งสังเกตง�าย. ปลายล�าง

ตัว l และ t ถูกเติมโค�งให�ดูนุ�มนวลกลมกลืนกันทั้งชุด. 

ส�วนตัวพิมพ�ใหญ�ทำให�ดูกันเองมากขึ้นโดยการปรับระดับ

เส�นนอนกลางลำตัวของ B, E, F, H ท่ีเคยอยู�ประมาณครึ่ง

ของความสูงให�ลดต่ำลงเป�น B, E, F, H. จุดบรรจบของ

เส�นทแยงกลางตัว M เดิมเล่ือนจากที่เคยอยู�เส�นฐาน

ให�สูงขึ้นเป�น M. ตัว W ก็ถูกปรับแต�งให�โปร�งเป�น W 

ในทำนองเดียวกัน.
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