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Among the many children of King Mongkut, Prince 
Naris was a royal scion whose exceptional works in 
traditional architecture, drawing, painting, graphic 
design and typography did much to revitalize Siam’s 
artistic heritage. His achievements in these disciplines 
were so outstanding that they earned him a sobriquet 
of “the Master Craftsman of Siam.” 

DB DamrongTham is inspired by the hand-written 
type, designed by Prince Naris in 1922, which adorned 
a chanting shield made to commemorate the 60th 
birthday celebrations of Prince Damrong in that same 
year. The type featured broad and upright letters 
with a contemporary look. Some of the terminals 
took the form of short diagonal slabs, while the 
stroke ends tapered to a slight curve resembling a 
brush stroke. A distinguishing feature is the corner 
loop in the character “ต”. While all of the glyphs 
found on the said chanting shield have been retained, 
slight adjustment was necessary for their inclusion 
in the new DamrongTham face. The characteristic 
corner loop is incorporated in the design of all 
similar letterforms; and the corner loops of น and ม 
scaled down in order to avoid visual clashes with it. 

 ในบรรดาพระราชโอรสทั้งหมดของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวนั้น มีอยู�พระองค�หนึ่งที่ทรงมี

พระอัจฉริยภาพในเชิงศิลปะหลายแขนง ทั้งงานสถาป�ตยกรรม,

ประติมากรรม, เขียนภาพ, ออกแบบนิเทศศิลป�,งานประยุกต�-

ศิลป�, งานอักขรศิลป� ฯลฯ. พระราชโอรสพระองค�นี้ คือ 

กรมพระยานริศฯ ผู�มีบทบาทอย�างสูงต�อวงการศิลปกรรม

ของชาติ. ทรงมีโอกาสทำงานศิลปะชิ้นสำคัญๆ ถวายรับใช�

พระเจ�าแผ�นดินสยามถึง ๓ รัชกาล จนได�รับฉายาในหมู�

เจ�านายสมัยนั้นว�า ‘นายช�างใหญ�แห�งกรงสยาม’.

ดีบี ดำรงธรรม
สำเนียงชาววังสู�ชาวบ�าน

DB DamromgTham คืองานอนุรักษ�แบบอักษรประดิษฐ�ไทย
ในป� พ.ศ.๒๔๖๕ ท่ีงดงามล้ำค�า ให�กลับมาอยู�ในรูปแบบ
ตัวพิมพ�ดิจิทอลในป� พ.ศ.๒๕๕๔

 ถ�าเอาเฉพาะผลงานด�านอักขรศิลป�เด�นๆ ของ

สมเด็จฯ เจ�าฟ�ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ� เท�าที่ผมเคย

ศึกษามา พบว�าส�วนใหญ�จะมีลักษณะร�วมประการหนึ่งคือ

เขียนด�วยปากกาปากแบนหรือพู�กันปากแบน ไม�ว�าจะเป�น

หัวปกหนังสือ, บนตาลป�ตรพัดรอง ไปจนถึงผนังบนหน�าบัน

ในงานสถาป�ตยกรรมไทย. อักษรแบบนี้ใช�กันอย�างแพร�หลาย 

ตกมาถึงช�างพื้นบ�านเกิดวิวัฒนาการคลี่คลายกลายเป�นแบบ

ตัวอักษรริบบิ้นหลายสไตล� แต�ยังคงเรียกกันในหมู�ช�างเขียน

ว�า ตัวอักษรกรมพระยานริศฯ หรือ แบบไทยนริศ.

 แต�แบบอักษรฝ�พระหัตถ�ที่งดงามจับใจผมเป�นพิเศษ

กลับเป�นแบบค�อนข�างเรียบง�ายที่เขียนเป�นคำบาลี ๔ บรรทัด

บนหน�าตาลป�ตรพัดดำรงธรรม พัดรองงานบุญฉลอง

พระชันษา ครบ ๖๐ ป�ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชา-

นุภาพ ในป� พ.ศ. ๒๔๖๕. แบบอักษรดำรงธรรมดูทันสมัย

กว�าชุดอักษรประดิษฐ�อื่นๆ ลักษณะทั่วไปตัวต้ังตรง น้ำหนัก

เส�นเป�นแบบค�อนข�างสม่ำเสมอ (ไม�หนักเบาอย�างตัวริบบิ้น) 

คล�ายตัวเน้ือสมัยนี้ ทว�าซ�อนความวิจิตรงดงามไว�ที่ปลายเส�น

อักษรด�วยการทิ้งรอยสะบัดส้ันๆ ของหางพู�กันปลายแหลม

ไว�โดยตลอด. จดเด�นที่น�าสนใจอย�างยิ่งอยู�ที่อักษร ต มีการ

เขียนเส�นไขว�แบบเลข 8 จากหัวลงมาบิดตัวขมวดเป�นปมทึบ

ขนาดเล็กที่เส�นฐาน ซึ่งผมไม�เคยพบในอักษร ต หรือ ด 

ที่ไหนมาก�อน. จริตของตัว ต นี้เองทำให�ผมมั่นใจว�าน�าจะเป�น 

jigsaw ต�อเติมมรดก ๔ บรรทดัจากสมเด็จครู ให�หวนกลับมา

เป�นแบบตัวพิมพ�ดิจิทอลที่อวดคุณค�าความเป�นไทยได�.

 ในการอนุรักษ�แบบอักษรดำรงธรรมให�เป�นฟอนท�นั้น 

งานขั้นต�นของผมเริ่มจากการจัดระบบตัวอักษรจากเท�าที่มี

ปรากฏให�เราเห็น โดยดูภาพรวมคือ ลักษณะเส�นบนเส�นล�าง

ของตัวอักษร, ลักษณะหัวของอักษร. เมื่อจัดระบบโครงสร�าง

หลักของตัวที่มีอยู�เสียใหม�จนเสร็จเรียบร�อย ก็จะได�หลักการ

ออกแบบตัวที่เหลือจนครบ. จากนั้นงานขั้นสุดท�ายคือการไล�

เก็บรายละเอียดการสะบัดปลายหางทุกๆ จด.

 พิจารณาที่เส�นบนของตัวอักษรดำรงธรรม จะเห็นว�า

ส�วนใหญ�เป�นเส�นโค�ง ยกเว�น อ และ ร เพียง ๒ ตัวที่มีเส�นบน

เป�นเส�นนอนราบ. เส�นบนโค�งถือเป�นลักษณะเด�นที่ดูร�วมสมัย 

และพัฒนาต�อยอดไปเป�นตัวเน้ือได�ง�าย ผมจึงเลือกใช�เส�นบน

แบบโค�ง. ตัว อ สามารถยืมเส�นบนของ ล ส�วน ร มีสระ โ 

และ ธ เป�นต�นแบบให�หยิบใช�. แต�เมื่อพิจารณาที่เส�นล�าง

กลับพบว�าเป�นตัว อ (อีกแล�ว) ที่มีเส�นล�างโค�ง ขณะที่ตัวอ่ืนๆ 

คือ บ, ป, ย, ธ (ไล�ตามลำดับที่ปรากฏบนตาลป�ตร) ล�วนมี

เส�นล�างแบนราบเสมอเส�นฐาน. ถ�ามองในแง�อักษรประดิษฐ�

เพียง ๔ บรรทัด ถือว�า อ กลมกลืนได�เป�นอย�างดีกับอักษร

ทั้งชุด อีกทั้งตำแหน�งที่อยู�ของ อ ทั้ง ๒ ตัวก็ช�างเป�นเหตุ

กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ� 
พระชันษา ๒๒ ป�

ตาลป�ตรพัดดำรงธรรม

ภาพจากหนังสือ สมเด็จฯ เจ�าฟ�ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ�
“สมเด็จครู” นายช�างใหญ�แห�งกรงสยาม โดย รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ�
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ� มหาวิทยาลัยศิลปากร

DB Ribbin Medium

ลูกหลานตัวเขียนแบบไทยนริศ เส�นหน�าจะบิดโค�งทุกตัว
ยกเว�น ม เป�นเส�นดิ่งซึ่งเข�ากับขมวดม�วนได�ดีดว�า.
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
DB DamrongTham (Regular, Bold)

บังเอิญ คือ ตัว อ แถวบนอยู�ระหว�าง ส (ซึ่งมีหางคั่นกลางกับ   

อ) และ ก (ซึ่งบังเอิญเขียนไม�โค�งเท�าตัวที่อยู�ในแบบร�าง) 

และตัว อ แถวล�างก็อยู�ระหว�างสระ เ (ซึ่งไม�มีเส�นบน) และ ต 

ซึ่งเส�นบนเป�นหยักพอดี จึงแทบสังเกตไม�เห็นความผิดปรกติ

ใดๆ ในตัว อ. แต�ถ�ามองในแง�การนำมาทำเป�นตัวพิมพ�แล�ว 

อักษร อ และ ย มีโอกาสใช�ร�วมชิดติดกันอยู�บ�อยๆ ทั้งในรูป

พยัญชนะต�น (เช�น อยู�, อย�า) และรูปตัวสะกด (เช�น บ�อย, 

เรื่อย). เส�นล�างของ อ และ ย จึงไม�ควรแตกต�างกัน. ดังนั้น

จึงควรปรับ อ ให�มีเส�นล�างตรงเหมือน ย และ บ, ป, ธ ฯลฯ 

เพ่ือรักษาภาพรวมของเส�นฐานอักษรต�นแบบไว�.

 เมื่อพิจารณาที่หัวอักษร ส�วนใหญ�เป�นแบบหัวเป�ดเฉียง

มีแบบหัวกลมทึบแทรกอยู�ด�วยเพียงส�วนน�อย จึงขึ้นอยู�ที่การ

ตีความว�าจะเลือกหัวแบบไหนดี. ดูจากภาพถ�ายต�นฉบับ

จะเห็นได�ชัดว�าคุณค�าของอักษรชุดนี้อยู�ที่การลงพู�กันเขียนสี 

(แม�อาจจะมีเส�นร�างอยู�ก�อนก็ตาม) แน�นอนว�าหัวแบบเป�ดเฉียง

เขียนง�ายเป�นธรรมชาติกว�าหัวแบบกลมทึบ จึงเลือกใช�แบบ

หัวเฉียงทั้งหมด โดยลดทอนส�วนคลื่นที่หัว (แบบหางตัว น ใน

ดวงใจ ตราสญัลักษณ�ประจำพระองค�ของสมเด็จครู) และ

ทำให�ทู�ลง เพ่ือจะได�ไม�ย่ืนแหลมแข�งกับปลายหางส�วนอื่นๆ.

 อักษร ต นั้นสามารถเป�นต�นแบบของสมาชิกตัวคล�าย

ของมัน ไม�ว�าจะเป�น ด, ค เพียงแค�ตัวมันเองต�องปรับหัว

ให�ยาวออกมาชัดเจนไปเลยว�าเป�น เต�า หรือ ฅน กันแน�. 

อักษร น, ม ถูกปรับขมวดม�วนเดิม (ที่กลมทึบอยู�แล�ว) ให�

เล็กลงจนดูเข�าชุดกับ ค, ด, ต. 

 อักษรอื่นที่ไม�ปรากฏให�เห็นในตาลป�ตรนั้นมีวิธีออกแบบ

ต�างกันไป. ตัว ฬ, ฎ, ฏ และ ฐ อาศัยขมวดปมแบบ ต 

มาต�อยอดได�. ตัว ช ใช�วิธีหาดูจากอักษร ช ในงานชิ้นอื่นๆ 

ของสมเด็จครู พบตัว ช แบบที่เขียนจากหัวไปเส�นหลังอ�อมลง

ฐานมาเส�นหน�า แล�วตวัดเฉียงขึ้นไปทางหลังเป�นหางซึ่งเหมือน

ช ของตัวเนื้อบรัดเลย�ไปจนถึง 'ทอมไลท�' (คนคุ�นในชื่อ UPC 

Cordia) ที่ออกแบบโดยอาจารย�ทองเติม เสมรสุต. ผมจึงนำ 

ช แบบนี้มาปรับหัวปรับหางให�เข�าชุดกัน โดยไม�ลืม

หยอดจะงอยแหลมที่ด�านหน�าของเส�นล�างให�เหมือนตัว บ, ป 

ต�นแบบ. จดที่ ช ต�างไปจาก บ, ป คือเส�นหน�าที่ผมเขียน

ให�เฉียงสอบเข�าหาฐานแทนที่จะเป�นเส�นดิ่ง.

 ส�วนตัว ห นั้นถ�าไม�คิดอะไรมากก็แค�ทำเส�นหน�าให�ดิ่ง

ตรงแบบ ท แล�วขมวดปมทึบแบบ น, ม. แต�หากพิจารณาตาม

หลักการผสมคำแล�ว ห มีที่ใช�นำอักษรต่ำในคำจำนวนมาก

เพ่ือช�วยในการผันเสียงวรรณยุกต� ทั้งผันเสียงเอกในคำตาย 

เช�น หยุด, หลบ, หมอก ฯลฯ หรือผันเสียงจัตวาในคำเป�น 

เช�น หลง, หนม, หวาน ฯลฯ. ถ�าเราลองเขียน ห ตามด�วย

อ�กษรต่ำที่ร�วมกันได�ดู เช�น หงา, หนาม, เหมือน, หยาบ, หรู, 

หลาก, หวาน ฯลฯ เราจะพบว�าอักษรต่ำในแบบตัวพิมพ�

ชุดนี้จะประกอบด�วยเส�นตั้งตรงเป�นส�วนใหญ� (ยกเว�นตัว ล 

มีเส�นหน�าโค�ง). ถ�าเราใช� ห แบบเส�นหน�าตรงดิ่งผสมเข�าไปอีก

ย�อมเป�นการลดทอนความพลิ้วไหวไปไม�น�อย ผมจึงเลือก ห 

ที่เส�นหน�าเขียนบิดตัวแบบอักษรนริศ ทั่วๆ ไปมาใช� ซึ่งช�วย

ให�งานโดยรวมดูละเมียดข้ึนได�. ความรู�ด�านอักขรวิธีทำให�เรา

คาดเดาความน�าจะเป�นของหน�าตาแต�ละคำที่ร�อยเรียงกัน จึง

สามารถนำมาใช�ประกอบการออกแบบได�.

 ไม�มีกฎตายตัวใดๆ ในงานออกแบบ. นอกจากตัว ห 

ที่เส�นหน�าไม�เหมือนเพื่อนฝูงของมันแล�ว การขมวดม�วนของ

ตัว ฮ ก็เช�นกัน ถ�า ฮ ขมวดม�วนเล็กๆ เป�นปมทึบแบบ ฬ 

คงดูโล�งๆ แปลกพิลึก ผมจึงคงการขมวดหางแบบมีช�องว�าง

เหมือนตัวเนื้อมาตรฐานไว�.

 เมื่อเขียนอักษรได�ครบทุกตัวแล�ว รายละเอียดข้ันตอน

สุดท�ายที่ต�องพิจารณา คือ ทิศทางการสะบัดของปลายเส�น. 

สังเกตปลายเส�นดิ่งของอักษรดำรงธรรม เมื่อบรรจบฐาน

จะสะบดัไปด�านหน�าเสมอ ยกเว�นตัว อ ที่ฐานโค�ง และ

เส�นกลางตัว ณ บนที่เล่ียงหักหลบหัวกลมไปด�านหลัง.

เช�นเดียวกัน ปลายเส�นตั้งของตัว บ และตัวอ่ืนๆ ที่หาง

สูงเสมอ บ ทุกตัวล�วนสะบัดไปด�านหน�า ยกเว�นเพียง

สระ เ ตัวเดียวท่ีสะบัดไปด�านหลัง ทำให�ยืนได�สมดุลดีกว�า. 

ตัว น, ณ คล�ายสระ เ ตรงที่ส�วนยื่นเลยหลังออกไป จึงควร

เปลี่ยนหางสะบัดไปด�านหลังแบบสระ เ แทน. ตัว พ 

มีเส�นหยักกลางอยู�สูง ถ�าแก�สะบัดหางเดิมไปด�านหลังแทน

จะช�วยเพ่ิมพื้นที่ภายในให�ดูโปร�งได�สมดุลซ�ายขวาดีกว�า. 

เช�นเดียวกับหาง ข ที่ออกแบบข้ึนมาใหม�ก็สะบัดหางไป

ด�านหลังเพ่ือช�วยเป�ดช�องว�างด�านบนไม�ให�ดูทึบเกินไป.

 ในชุดอักษรโรมันของแบบตัวพิมพ�ดำรงธรรมเป�นการ

เขียนขึ้นใหม�โดยอาศัยอักษรดำรงธรรมของสมเด็จครูเป�นครู.

เฉพาะในตัวเลขอารบิก ผมจงใจซ�อนขมวดปมแบบตัว ต 

ไว�ในเลข 2, 3, 4 และ 7 เป�นพิเศษ. ใครท่ีรังเกียจเลขไทย 

(ทั้งที่บรรจงออกแบบใหม�ให�ใช�แล�ว) ก็ต�องเจอจริตไทย

ในเลขอารบิกอยู�ดี!

 น้ำหนักแรกที่ทำเสร็จออกมาเป�นตัวค�อนข�างหนา

ตามต�นแบบ ส�วนชุดตัวบางมีน้ำหนักใกล�เคียงกับเส�นร�าง

ฝ�พระหัตถ�เดิม. ความพล้ิวไหวในความเรียบง�ายทำให�ชุด

ตัวพิมพ�นี้ใช�ได�กว�างขวาง จากงานพระราชพิธีถึงงานประเพณี

พ้ืนบ�าน จากป�ายวัดวาอาราม, โรงเรียน ไปจนถึงร�านค�า ฯลฯ. 

เป�นการถ�ายทอดอีกหนึ่งสำเนียงชาววังของสมเด็จครูสู�ชาวบ�าน

นอกเหนือไปจากตัวเขียนแบบไทยนริศที่ช�างเขียนร�นเก�าทำมา

ก�อนผมนานแล�ว.

 ชื่อฟอนท� DB DamrongTham ตั้งชื่อตามตาลป�ตร

พัดดำรงธรรม เพ่ือแสดงที่มาของตัวอักษรประดิษฐ� 

อีกทั้งความหมายของ ‘ดำรงธรรม’ ยังลึกซึ้งสอดคล�อง

กับสถานการณ�บ�านเมืองทุกวันนี้เป�นอย�างยิ่ง, เสมือนเครื่อง

เตือนสติข�าราชการนักการเมืองทั้งหลาย ให�ยึดพระราชดำรัส

ของในหลวงในวันที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติว�า ‘เราจะครอง

แผ�นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน�สุขแห�งมหาชนชาวสยาม’ 

เป�นแบบอย�างในการทำงาน.

 ถ�าคนไทยช�วยกันดำรงความถูกต�องชอบธรรม

ของบ�านเมืองไว�ได� เมืองไทยน่ีแหละสวรรค�บนดิน

ของคนทั้งโลก!

แบบร�างตาลป�ตรพัดดำรงธรรม

ภาพจากปกหนังสือ ‘ศิลปากร’ ฉบับป�ที่ ๒ เล�ม ๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑

น ในดวงใจ

ตราสัญลักษณ�ที่ปรากฏในงานของสมเด็จครู 
น ย�อมาจาก ‘นริศ’ ส�วนดวงใจ มาจากพระนามเดิม
'พระองค�เจ�าจิตรเจริญ'

บ�อย


