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ดีบี ดำรงธรรม
สำเนียงชาววังสูชาวบาน
DB DamromgTham คืองานอนุรักษแบบอักษรประดิษฐไทย
ในป พ.ศ.๒๔๖๕ ที่งดงามล้ำคา ใหกลับมาอยูในรูปแบบ
ตัวพิมพดิจิทอลในป พ.ศ.๒๕๕๔
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.

ตาลปตรพัดดำรงธรรม

ภาพจากหนังสือ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
“สมเด็จครู” นายชางใหญแหงกรงสยาม โดย รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ
พระชันษา ๒๒ ป

ในบรรดาพระราชโอรสทั้งหมดของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น มีอยูพระองคหนึ่งที่ทรงมี
พระอัจฉริยภาพในเชิงศิลปะหลายแขนง ทั้งงานสถาปตยกรรม,
ประติมากรรม, เขียนภาพ, ออกแบบนิเทศศิลป,งานประยุกตศิลป, งานอักขรศิลป ฯลฯ. พระราชโอรสพระองคนี้ คือ
กรมพระยานริศฯ ผูมีบทบาทอยางสูงตอวงการศิลปกรรม
ของชาติ. ทรงมีโอกาสทำงานศิลปะชิ้นสำคัญๆ ถวายรับใช
พระเจาแผนดินสยามถึง ๓ รัชกาล จนไดรับฉายาในหมู
เจานายสมัยนั้นวา ‘นายชางใหญแหงกรงสยาม’.

ถาเอาเฉพาะผลงานดานอักขรศิลปเดนๆ ของ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เทาที่ผมเคย
ศึกษามา พบวาสวนใหญจะมีลักษณะรวมประการหนึ่งคือ
เขียนดวยปากกาปากแบนหรือพูกันปากแบน ไมวาจะเปน
หัวปกหนังสือ, บนตาลปตรพัดรอง ไปจนถึงผนังบนหนาบัน
ในงานสถาปตยกรรมไทย. อักษรแบบนี้ใชกันอยางแพรหลาย
ตกมาถึงชางพื้นบานเกิดวิวัฒนาการคลี่คลายกลายเปนแบบ
ตัวอักษรริบบิ้นหลายสไตล แตยังคงเรียกกันในหมูชางเขียน
วา ตัวอักษรกรมพระยานริศฯ หรือ แบบไทยนริศ.

DB Ribbin Medium

ลูกหลานตัวเขียนแบบไทยนริศ เสนหนาจะบิดโคงทุกตัว
ยกเวน ม เปนเสนดิ่งซึ่งเขากับขมวดมวนไดดีดวา.

แตแบบอักษรฝพระหัตถที่งดงามจับใจผมเปนพิเศษ
กลับเปนแบบคอนขางเรียบงายที่เขียนเปนคำบาลี ๔ บรรทัด
บนหนาตาลปตรพัดดำรงธรรม พัดรองงานบุญฉลอง
พระชันษา ครบ ๖๐ ปของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในป พ.ศ. ๒๔๖๕. แบบอักษรดำรงธรรมดูทันสมัย
กวาชุดอักษรประดิษฐอื่นๆ ลักษณะทั่วไปตัวตั้งตรง น้ำหนัก
เสนเปนแบบคอนขางสม่ำเสมอ (ไมหนักเบาอยางตัวริบบิ้น)
คลายตัวเนื้อสมัยนี้ ทวาซอนความวิจิตรงดงามไวที่ปลายเสน
อักษรดวยการทิ้งรอยสะบัดสั้นๆ ของหางพูกันปลายแหลม
ไวโดยตลอด. จดเดนที่นาสนใจอยางยิ่งอยูที่อักษร ต มีการ
เขียนเสนไขวแบบเลข 8 จากหัวลงมาบิดตัวขมวดเปนปมทึบ
ขนาดเล็กที่เสนฐาน ซึ่งผมไมเคยพบในอักษร ต หรือ ด
ที่ไหนมากอน. จริตของตัว ต นี้เองทำใหผมมั่นใจวานาจะเปน
jigsaw ตอเติมมรดก ๔ บรรทัดจากสมเด็จครู ใหหวนกลับมา
เปนแบบตัวพิมพดิจิทอลที่อวดคุณคาความเปนไทยได.
ในการอนุรักษแบบอักษรดำรงธรรมใหเปนฟอนทนั้น
งานขั้นตนของผมเริ่มจากการจัดระบบตัวอักษรจากเทาที่มี
ปรากฏใหเราเห็น โดยดูภาพรวมคือ ลักษณะเสนบนเสนลาง
ของตัวอักษร, ลักษณะหัวของอักษร. เมื่อจัดระบบโครงสราง
หลักของตัวที่มีอยูเสียใหมจนเสร็จเรียบรอย ก็จะไดหลักการ
ออกแบบตัวที่เหลือจนครบ. จากนั้นงานขั้นสุดทายคือการไล
เก็บรายละเอียดการสะบัดปลายหางทุกๆ จด.
พิจารณาที่เสนบนของตัวอักษรดำรงธรรม จะเห็นวา
สวนใหญเปนเสนโคง ยกเวน อ และ ร เพียง ๒ ตัวที่มีเสนบน
เปนเสนนอนราบ. เสนบนโคงถือเปนลักษณะเดนที่ดูรวมสมัย
และพัฒนาตอยอดไปเปนตัวเนื้อไดงาย ผมจึงเลือกใชเสนบน
แบบโคง. ตัว อ สามารถยืมเสนบนของ ล สวน ร มีสระ โ
และ ธ เปนตนแบบใหหยิบใช. แตเมื่อพิจารณาที่เสนลาง
กลับพบวาเปนตัว อ (อีกแลว) ที่มีเสนลางโคง ขณะที่ตัวอื่นๆ
คือ บ, ป, ย, ธ (ไลตามลำดับที่ปรากฏบนตาลปตร) ลวนมี
เสนลางแบนราบเสมอเสนฐาน. ถามองในแงอักษรประดิษฐ
เพียง ๔ บรรทัด ถือวา อ กลมกลืนไดเปนอยางดีกับอักษร
ทั้งชุด อีกทั้งตำแหนงที่อยูของ อ ทั้ง ๒ ตัวก็ชางเปนเหตุ
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DB DamrongTham (Regular, Bold)

น ในดวงใจ

ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
0123456789

ตราสัญลักษณที่ปรากฏในงานของสมเด็จครู
น ยอมาจาก ‘นริศ’ สวนดวงใจ มาจากพระนามเดิม
'พระองคเจาจิตรเจริญ'

แบบรางตาลปตรพัดดำรงธรรม

ภาพจากปกหนังสือ ‘ศิลปากร’ ฉบับปที่ ๒ เลม ๒
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑

บังเอิญ คือ ตัว อ แถวบนอยูระหวาง ส (ซึ่งมีหางคั่นกลางกับ
อ) และ ก (ซึ่งบังเอิญเขียนไมโคงเทาตัวที่อยูในแบบราง)
และตัว อ แถวลางก็อยูระหวางสระ เ (ซึ่งไมมีเสนบน) และ ต
ซึ่งเสนบนเปนหยักพอดี จึงแทบสังเกตไมเห็นความผิดปรกติ
ใดๆ ในตัว อ. แตถามองในแงการนำมาทำเปนตัวพิมพแลว
อักษร อ และ ย มีโอกาสใชรวมชิดติดกันอยูบอยๆ ทั้งในรูป
พยัญชนะตน (เชน อยู, อยา) และรูปตัวสะกด (เชน บอย,
เรื่อย). เสนลางของ อ และ ย จึงไมควรแตกตางกัน. ดังนั้น
จึงควรปรับ อ ใหมีเสนลางตรงเหมือน ย และ บ, ป, ธ ฯลฯ
เพื่อรักษาภาพรวมของเสนฐานอักษรตนแบบไว.

เมื่อพิจารณาที่หัวอักษร สวนใหญเปนแบบหัวเปดเฉียง
มีแบบหัวกลมทึบแทรกอยูดวยเพียงสวนนอย จึงขึ้นอยูที่การ
ตีความวาจะเลือกหัวแบบไหนดี. ดูจากภาพถายตนฉบับ
จะเห็นไดชัดวาคุณคาของอักษรชุดนี้อยูที่การลงพูกันเขียนสี
(แมอาจจะมีเสนรางอยูกอนก็ตาม) แนนอนวาหัวแบบเปดเฉียง
เขียนงายเปนธรรมชาติกวาหัวแบบกลมทึบ จึงเลือกใชแบบ
หัวเฉียงทั้งหมด โดยลดทอนสวนคลื่นที่หัว (แบบหางตัว น ใน
ดวงใจ ตราสัญลักษณประจำพระองคของสมเด็จครู) และ
ทำใหทูลง เพื่อจะไดไมยื่นแหลมแขงกับปลายหางสวนอื่นๆ.
อักษร ต นั้นสามารถเปนตนแบบของสมาชิกตัวคลาย
ของมัน ไมวาจะเปน ด, ค เพียงแคตัวมันเองตองปรับหัว
ใหยาวออกมาชัดเจนไปเลยวาเปน เตา หรือ ฅน กันแน.
อักษร น, ม ถูกปรับขมวดมวนเดิม (ที่กลมทึบอยูแลว) ให
เล็กลงจนดูเขาชุดกับ ค, ด, ต.
อักษรอื่นที่ไมปรากฏใหเห็นในตาลปตรนั้นมีวิธีออกแบบ
ตางกันไป. ตัว ฬ, ฎ, ฏ และ ฐ อาศัยขมวดปมแบบ ต
มาตอยอดได. ตัว ช ใชวิธีหาดูจากอักษร ช ในงานชิ้นอื่นๆ
ของสมเด็จครู พบตัว ช แบบที่เขียนจากหัวไปเสนหลังออมลง
ฐานมาเสนหนา แลวตวัดเฉียงขึ้นไปทางหลังเปนหางซึ่งเหมือน
ช ของตัวเนื้อบรัดเลยไปจนถึง 'ทอมไลท' (คนคุนในชื่อ UPC
Cordia) ที่ออกแบบโดยอาจารยทองเติม เสมรสุต. ผมจึงนำ
ช แบบนี้มาปรับหัวปรับหางใหเขาชุดกัน โดยไมลืม
หยอดจะงอยแหลมที่ดานหนาของเสนลางใหเหมือนตัว บ, ป
ตนแบบ. จดที่ ช ตางไปจาก บ, ป คือเสนหนาที่ผมเขียน
ใหเฉียงสอบเขาหาฐานแทนที่จะเปนเสนดิ่ง.

บอย

สวนตัว ห นั้นถาไมคิดอะไรมากก็แคทำเสนหนาใหดิ่ง
ตรงแบบ ท แลวขมวดปมทึบแบบ น, ม. แตหากพิจารณาตาม
หลักการผสมคำแลว ห มีที่ใชนำอักษรต่ำในคำจำนวนมาก
เพื่อชวยในการผันเสียงวรรณยุกต ทั้งผันเสียงเอกในคำตาย
เชน หยุด, หลบ, หมอก ฯลฯ หรือผันเสียงจัตวาในคำเปน
เชน หลง, หนม, หวาน ฯลฯ. ถาเราลองเขียน ห ตามดวย
อกษรต่ำที่รวมกันไดดู เชน หงา, หนาม, เหมือน, หยาบ, หรู,
หลาก, หวาน ฯลฯ เราจะพบวาอักษรต่ำในแบบตัวพิมพ
ชุดนี้จะประกอบดวยเสนตั้งตรงเปนสวนใหญ (ยกเวนตัว ล
มีเสนหนาโคง). ถาเราใช ห แบบเสนหนาตรงดิ่งผสมเขาไปอีก
ยอมเปนการลดทอนความพลิ้วไหวไปไมนอย ผมจึงเลือก ห
ที่เสนหนาเขียนบิดตัวแบบอักษรนริศ ทั่วๆ ไปมาใช ซึ่งชวย
ใหงานโดยรวมดูละเมียดขึ้นได. ความรูดานอักขรวิธีทำใหเรา
คาดเดาความนาจะเปนของหนาตาแตละคำที่รอยเรียงกัน จึง
สามารถนำมาใชประกอบการออกแบบได.
ไมมีกฎตายตัวใดๆ ในงานออกแบบ. นอกจากตัว ห
ที่เสนหนาไมเหมือนเพื่อนฝูงของมันแลว การขมวดมวนของ
ตัว ฮ ก็เชนกัน ถา ฮ ขมวดมวนเล็กๆ เปนปมทึบแบบ ฬ
คงดูโลงๆ แปลกพิลึก ผมจึงคงการขมวดหางแบบมีชองวาง
เหมือนตัวเนื้อมาตรฐานไว.
เมื่อเขียนอักษรไดครบทุกตัวแลว รายละเอียดขั้นตอน
สุดทายที่ตองพิจารณา คือ ทิศทางการสะบัดของปลายเสน.
สังเกตปลายเสนดิ่งของอักษรดำรงธรรม เมื่อบรรจบฐาน
จะสะบัดไปดานหนาเสมอ ยกเวนตัว อ ที่ฐานโคง และ
เสนกลางตัว ณ บนที่เลี่ยงหักหลบหัวกลมไปดานหลัง.
เชนเดียวกัน ปลายเสนตั้งของตัว บ และตัวอื่นๆ ที่หาง
สูงเสมอ บ ทุกตัวลวนสะบัดไปดานหนา ยกเวนเพียง

สระ เ ตัวเดียวที่สะบัดไปดานหลัง ทำใหยืนไดสมดุลดีกวา.
ตัว น, ณ คลายสระ เ ตรงที่สวนยื่นเลยหลังออกไป จึงควร
เปลี่ยนหางสะบัดไปดานหลังแบบสระ เ แทน. ตัว พ
มีเสนหยักกลางอยูสูง ถาแกสะบัดหางเดิมไปดานหลังแทน
จะชวยเพิ่มพื้นที่ภายในใหดูโปรงไดสมดุลซายขวาดีกวา.
เชนเดียวกับหาง ข ที่ออกแบบขึ้นมาใหมก็สะบัดหางไป
ดานหลังเพื่อชวยเปดชองวางดานบนไมใหดูทึบเกินไป.
ในชุดอักษรโรมันของแบบตัวพิมพดำรงธรรมเปนการ
เขียนขึ้นใหมโดยอาศัยอักษรดำรงธรรมของสมเด็จครูเปนครู.
เฉพาะในตัวเลขอารบิก ผมจงใจซอนขมวดปมแบบตัว ต
ไวในเลข 2, 3, 4 และ 7 เปนพิเศษ. ใครที่รังเกียจเลขไทย
(ทั้งที่บรรจงออกแบบใหมใหใชแลว) ก็ตองเจอจริตไทย
ในเลขอารบิกอยูดี!
น้ำหนักแรกที่ทำเสร็จออกมาเปนตัวคอนขางหนา
ตามตนแบบ สวนชุดตัวบางมีน้ำหนักใกลเคียงกับเสนราง
ฝพระหัตถเดิม. ความพลิ้วไหวในความเรียบงายทำใหชุด
ตัวพิมพนี้ใชไดกวางขวาง จากงานพระราชพิธีถึงงานประเพณี
พื้นบาน จากปายวัดวาอาราม, โรงเรียน ไปจนถึงรานคา ฯลฯ.
เปนการถายทอดอีกหนึ่งสำเนียงชาววังของสมเด็จครูสูชาวบาน
นอกเหนือไปจากตัวเขียนแบบไทยนริศที่ชางเขียนรนเกาทำมา
กอนผมนานแลว.
ชื่อฟอนท DB DamrongTham ตั้งชื่อตามตาลปตร
พัดดำรงธรรม เพื่อแสดงที่มาของตัวอักษรประดิษฐ
อีกทั้งความหมายของ ‘ดำรงธรรม’ ยังลึกซึ้งสอดคลอง
กับสถานการณบานเมืองทุกวันนี้เปนอยางยิ่ง, เสมือนเครื่อง
เตือนสติขาราชการนักการเมืองทั้งหลาย ใหยึดพระราชดำรัส
ของในหลวงในวันที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติวา ‘เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม’
เปนแบบอยางในการทำงาน.

ถาคนไทยชวยกันดำรงความถูกตองชอบธรรม
ของบานเมืองไวได เมืองไทยนี่แหละสวรรคบนดิน
ของคนทั้งโลก!
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