การออกแบบตัวพิมพ์สาหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
Typeface Design For 150th Years Srisurywongse Regent Of Siam Project
วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์*
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวพิมพ์สาหรับสื่อสารอัตลักษณ์โครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตาราประวัติศาสตร์ กาหนดแนวความคิดการออกแบบจากข้อสรุปด้านบุคลิก แนวคิดการทางานของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ด้วยหลักการอุปมาอุปมัย แล้วออกแบบเป็นชุดตัวอักษร ตรวจสอบข้อมูลโดยการจัดประชุมกลุ่ม
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ และการใช้เ ครื่องมื อแบบสอบถามผู้ใ ช้ง านตั วพิ มพ์ด้ วยแบบสอบถามมาตราส่ วนประเมิ นค่ า 5 ระดับ และค าถาม
ปลายเปิด
ผลการวิจัยพบว่า ด้านแนวความคิด : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้มีแนวความคิดก้าวหน้าทันสมัย ผู้ประสาน
ความเป็นวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันออก ด้านองค์ประกอบอัตลักษณ์ตัวอักษร: โครงสร้างของตัวอักษรมีเอกลักษณ์ที่
เรียบง่าย ทันสมัย มีความเป็นรูปแบบไทยกึ่งสากล ผสมผสานกันระหว่าง อักษรมีฐาน ตามรูปแบบอักษรละตินกับรูปแบบอักษรไทยไม่
มีหั ว โดยผลงานการออกแบบได้ ชุ ดตั วพิมพ์ใ นชื่อ Srisurywongse และผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของตั วพิ มพ์ พบว่า ตัวพิ มพ์ ไ ด้
ออกแบบให้สะท้อนบุคลิก เป็นไทยกึ่งสากล ในระดับมาก (

= 4.44) ผู้ใช้งานเห็นว่า ตัวพิมพ์ได้ออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งเป็นอักษร

พาดหัวและอักษรสาหรับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (

= 3.83) สาหรับความสามารถของตัวพิมพ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถปรับใช้ได้กับ

ลักษณะเนื้อหาที่หลากหลาย ในระดับปานกลาง (

= 3.48) นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในมาตรฐานการใช้งาน

กับระบบปฏิบัติการและคุณภาพอื่นๆ ในระดับมากที่สุด (

= 4.52) ทั้งนี้ในภาพรวมของความคิดเห็นที่มี ต่อรูปแบบตัวพิมพ์อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.08)
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Abstract
Research aims to typeface design for 150th years SriSurywongse Regent of Siam project. Based on
document analysis, textbook history. Design concepts from personality summations. Work philosophy of Somdet
Chaopraya Borom Maha Srisurywong with the principle of metaphor. Then design the character and check the
result by focus group method. Then evaluate the user satisfaction of the font with a 5-level rating scale
questionnaire and an open-ended questionnaire.
The result of research is conceptual aspect: Somdet Chaopraya Borom Maha Srisurywong was a modern
advanced concept. Western cultural coordinator with Eastern culture. Type character elements: The structure of
the character is simple, modern, has a semi-universal Thai style. The combination of letters with a serif, similar
latin font with Thai font without head. Design work has a set of letters in the name. Srisurywongse And the
results of the quality check of the type. Typeface designed to represent the meaning of personality. Thai is semiinternational at a very high level (
body fonts. In a very high level (

= 4.44). In addition, the typeface designed to work in both headline and
= 3.83) . For character style most agree that it can be adapted to a variety of
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content styles. The results are moderate (

= 3.48). In addition, respondents were satisfied with the standards

of use with other operating systems and quality. At the highest level (

= 4.52). In the overall opinion on the

form typeface at a high level ( = 4.08).
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1. บทนา
การนาศาสตร์ด้านการออกแบบตัวอักษรมาใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่นักออกแบบสื่อสารสมัยใหม่ให้
ความสาคัญ ซึ่งนอกจากตัวอักษรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเนื้อหา (content) แล้วอักษรยังมี สถานะเป็นภาพ (image) ที่
สามารถนาพาการรับรู้ของผู้รับสารให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้โดยง่าย ซึ่งการรับรู้ดังกล่าว
นาไปสู่การสร้างมโนทัศน์ในด้านภาพลักษณ์หรือเป็นสิ่งกระตุ้นการจดจาสื่อที่นักออกแบบต้องการสื่อสาร ตามที่ Kevin Budelmann
and Other (2013, 48) [1] กล่าวว่า ในฐานะที่ตัวอักษรถือเป็นภาพ ตัวอักษรจึงสามารถโน้มนาให้เกิดการสื่อถึงความหมาย บริบทที่
เป็นอัตลักษณ์แบรนด์ได้ ดังนั้นการออกแบบตัวอักษรเพื่อให้ได้รูปแบบอักษร (typeface) ที่เป็นองค์ประกอบกาหนดเอกลักษณ์ของ
การสื่อสารโครงการจึงเป็นขั้นตอนสาคัญที่นักออกแบบสื่อสารตระหนัก พจนานุกรม merriam webster (2017) [2] ให้นิยามของ
รูปแบบอักษรหมายถึง ชุดของตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้นมีลักษณะรูปแบบเดียวกันและชุดดังกล่าวนั้น
นามาใช้ในการพิมพ์ สอดคล้องกับ Alex Rolek (2013) [3] ได้ให้นิยามแบบอักษร คือรูปแบบ (style) ทั้งหมดที่ครอบคลุมชุดอักษร
ตัวอย่างเช่น Helvetica, Arial หรือ Times New Roman แต่ละรูปแบบอักษรจะมีลักษณะเด่นที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกในแบบอักษร
นั้นๆ
โครงการเสนอชื่อสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุค คลสาคั ญของโลก เป็นโครงการภายการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ตระหนักถึงคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) ซึ่งเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นผู้มีบทบาทสาคั ญต่อการพัฒนา
ประเทศหลายด้าน ทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติ การวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ และ
การให้การศึกษาแก่ประชาชน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่ปวงชน
โดยส่งเสริมให้มีการพิมพ์หนังสือ (โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ ย่านบางกอกใหญ่) และอานวยการให้มีการแปลหนังสือวรรณกรรมหลายเรื่อง
ถือเป็นกุ ศ โลบายส าคั ญในการให้ การศึ กษาแก่ค นในสั ง คม ด้ วยความส าคั ญอั นเป็นที่ ป ระจั กษ์ดั ง กล่าว จึง ได้ นาเสนอชื่ อสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก จากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งนับเป็นปีที่ 150
แห่งการเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินของ โดยคณะทางานได้เริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณของท่านต่อสาธารณชน และ
ประชาคมโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “150 ปี ศรีสุริ
ยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน” กิจกรรมดังกล่าวกาหนดให้มีการวางแผนการออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล และผลิตภัณฑ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารรวมทั้งสร้ างภาพลักษณ์ที่ มีความเป็นเอกภาพ สุ นทรียภาพ เพื่อให้ กิจกรรมการสื่อสารโครงการดังกล่าว
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้มีการวางแผนการสื่อสารโครงการอย่างเป็นระบบ โดยหนึ่งในแผนงานนั้นกาหนดให้มีการออกแบบ
ตัวอักษรที่สามารถสื่อสารเอกลักษณ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการออกแบบสื่ อตลอดโครงการ และทาให้การจดจาต่อผู้รับ
สาร ขณะเดียวกันชุดอักษรดังกล่าวก็จะทาหน้าที่ในฐานะสื่อประเภทหนึ่ง โดยได้มีการเผยแพร่ชุดอักษรในรูปแบบตัวพิมพ์ฟ้อนต์ให้แก่
สาธารณชนได้ใช้งานอีกด้วย
ด้วยขอบข่ายโครงสร้างการสื่อสารโครงการ การตระหนักถึงบทบาทความสาคัญในเรื่อ งกลยุทธการสื่อสาร ในยุคที่ต้องสื่อสาร
กับคนจานวนมากจากหลากหลายกลุ่ม การสื่อสารที่ดีควรมีสาเนียงหรือลีลาที่เหมาะสม การใช้ตัวพิมพ์หรือฟ้อนต์คือการเลือกบุคลิก
หรือลีลาของสิ่งที่นักสื่อสารต้องการแสดงออก ฟ้อนต์หรือแบบตัวอักษรที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญ (สุเมธ ชาติเจริญสวสัดิ์ และคณะ
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[แปล], 2014) [4] ดังนั้น การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์สาหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน จึงนับเป็นหนึ่ง
องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการที่จะทาให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของโครงการ
รวมไปถึงการได้ ทาความรู้จัก เข้ าใจเนื้อหาที่เกี่ ยวข้องกับ สมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในฐานะบุคคลที่ มี
คุณูปการกับสังคมไทย เป็นผู้วางรากฐานความเจริญในด้านต่างให้แก่ประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ไทยก้าวมาสู่ความเจริญเช่นในยุค
ปัจจุบัน
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์สาหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
1.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของชุดตัวพิมพ์
1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์
ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้เกิดอัตลั กษณ์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โครงการหรือบริการ
ดังที่ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547) [5] โดยสรุปว่าภาพลักษณ์การสื่อสารผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ (names) เครื่องหมาย (marks)
ตัวอักษร (typography) สีอัตลักษณ์ (colour) และข้อความประกอบ (tag line) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอักษรเป็นส่วนประกอบในกล
ยุทธการสื่อสาร
โดยทั่วไปรูปแบบอักษรสามารถพัฒนาได้จาก 2 วิธี (ชวณัฐ สุวรรณ และคณะ, 2014) [6] คือ (1) ออกแบบจาก
เครื่องมือและวิธีการเขียนและ (2) ออกแบบจากปัญหาและข้อจากัด กรณีที่สองหมายถึง การใช้ตัวอักษรเพื่อแก้ปัญหาเชิงการออกแบบ
โดยงานวิจัยนี้จัดว่า เป็นการออกแบบตัวอักษรเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหมายถึงปัญหาของโครงการที่ยังไม่มีภาพลักษณ์ที่มองเห็นได้ ดังนั้น ใน
ประเด็นการออกแบบตัวพิมพ์ ผู้ออกแบบต้องออกแบบถึ งองค์ประกอบภาพ (visual elements) แสดงความเป็นอัตลักษณ์ โดยต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบ ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ์ (2550) อธิบายกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์
โดยสรุปได้ดังนี้คือ การศึกษาประวัติ/ข้อมูลและนามากาหนดแนวทางในการออกแบบ
Clarke Jamie (2016) [7] ได้อธิบายวิธีออกแบบตัวพิมพ์ โดยสังเขปดังนี้คือ เริ่มจากการพัฒนาโจทย์งาน
ออกแบบ วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา ความต้องการในการใช้งานตัวอักษร จากนั้นทาการร่างแบบ (draw letterforms) สร้างรูปทรงที่
สง่างามบนกระดาษสาหรับตัวอักษรสองสามตัวแรก ก่อนที่จะปรับแต่งแบบดิจิทัล และเพิ่มเติมอักขระได้จากหน้าจอ โดยการจับคู่
องค์ประกอบหรือคุณสมบัติที่สาคัญๆ อักขระ เช่น ส่วนปลายของอักษร ช่องว่างและความกว้าง จุดเชื่อมต่อกันของโครงสร้างอักขระ
เป็นต้น จากนั้นก็ใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อจัดระยะช่องไฟของอักษร รวมถึงการทดสอบการใช้งาน การพิมพ์ในขนาดเล็กใหญ่ต่ างๆ และ
ปรับแต่งจนได้มาตรฐานการอ่านง่ายและชัดเจน กระทั่งชุดตัวพิมพ์เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
1.2.2 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ประวัติโดยสังเขป :
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีนามเดิมว่า ช่วง เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เกิดและเจริญวัยในช่วงเวลารัชกาลที่ 2 ในด้านการศึกษา สมเด็จเจ้าพระยาฯ ตอนเยาว์วัยได้รับการศึกษา
จากวัดของตระกูล เมื่อสาเร็จแล้วคงได้รับการศึกษาอบรมเพื่อการเรียนรู้ในการที่จะปฏิบั ติราชการตามแบบอย่างของตระกูล อันเป็น
ลักษณะ การศึกษาของกุลบุตรในสมัยนั้น (ปิยนาถ นิโครธา, 2513, 181 – 199) [8] ภูมิหลังดังกล่าวของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ย่อมสร้าง
สิ่งที่เรียกว่า “บุคลิกภาพ” “ความสามารถ” และ “ความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบ ” บ้านเมืองช่วงการปรับตัวเข้ าสู่ยุคใหม่ใน
รัชกาลที่ 4 เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้มีส่วนประสานการร่วมมือกันในทางการเมือง ดาเนินนโยบายความสัมพันธ์กับตะวันตกเพื่อความ
อยู่รอดของประเทศสยามได้เป็นอย่างดี ทาให้จักรวรรดินิยมตะวันตกไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองสยามในขณะนั้นและเป็นการ
วางรากฐานสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ในสายตาของชาวต่างชาติ หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน ผู้ซึ่งเข้ามาสู่กรุงสยามในรัชการที่ 3 ได้เขียนไว้ใน
บันทึก “จดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์ ” เกี่ยวกับสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่า “หลวงสิทธิ์นายเวร นอกจากจะเรียนวิชาต่อเรือกาปั่นแบบ
ฝรั่ง แล้ว ยั งสนใจศึกษาภาษาอัง กฤษด้วย ทั้ งนี้เ พราะท่ านตระหนั กดีว่า ประเทศสยามนั้ นนั บวันแต่ จะต้ องเปิด ประตูการค้าและมี
ความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ” (ปิยนาถ บุนนาค. 2558, 10) [9] นอกจากนี้สมเด็จเจ้าพระยาฯ ยังเป็นผู้ประสานความร่วมมือกัน
ในการดาเนินนโยบายความสัมพันธ์กับจักรวรรดินิยมตะวันตก เช่น การทาสนธิสัญญาบาว์ริง (bowring treaty) มีการยกเลิกประเพณี
ที่ทาให้ชาวตะวันตกดูถูกคนไทย เป็นต้น
คุณลักษณะ แนวคิด:
นิทรรศการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2559) [10] ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะ แนวคิดการทางานผ่านคุณูปการสาคัญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ โดยสรุปดังนี้ คือ เป็นผู้สาเร็จราชการ
แผ่นดิน : ผู้เน้นสันติวัฒนธรรม เป็นผู้มีปรีชาญาณ กอปรด้วยคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ มีสันติวัฒนธรรม ดังผลงานที่ปรากฏ เช่น
เป็นผู้สร้างเสถียรภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล เป็นผู้ปูพื้นฐานด้านการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุ
วกษัตริย์ นาไปสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ เป็นผู้จัดระเบียบราชการและพระราชานุกิจ คิดวิธี ว่าราชการใน
หน้าที่ของผู้สาเร็จราชการแผ่นดินขึ้น เป็นผู้รักษาเสถียรภาพของบ้านเมืองในช่วงเริ่มรัชกาล และเป็นผู้ร่วมวางแบบแผนด้านการทูต
กับ ต่ างประเทศ ในบทบาททู ต สันติ วัฒ นธรรมและส่ ง เสริ มความสั มพั นธ์ร ะหว่ างประเทศสยาม กับ ประเทศตะวั นตกด้ วยมิ ติท าง
วัฒนธรรมและการเมื อง เป็นต้น นอกจากนี้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพในการประสานความเป็ น
ตะวั นออกเข้ ากั บ ความเป็ นตะวั น ตกได้ อ ย่ างเหมาะสม เปิ ด รั บ ความรู้ วิ ท ยาการใหม่ ๆ กล่ าวคื อในขณะที่ ยั ง รั กษาวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของประเทศสยาม รวมทั้งการรับ ภูมิปัญญาแบบอารยธรรมตะวันออก จากจีน แต่ก็เปิดรับแนวคิ ด
วิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตกมาผสมผสาน ทาให้คุณภาพชีวิตของคนสยามดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมโลกใน
ยุคนั้น แสดงวิถีทางสันติวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแผ่นดินได้เ ป็นผู้นาในการวางรากฐาน ความเจริญ
ให้แก่ชาติบ้านเมือง
จากความเป็นมาและคุณูปการผ่านผลงานต่างๆ จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะ แนวคิดที่สาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุ ริ ย วงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) คื อ เป็ นผู้ ที่ มีลั กษณะแนวคิ ดก้ าวหน้ า รั กการเรีย นรู้พั ฒ นาตนเอง มี
อัจฉริ ยภาพ มีป รีชาญาณ มีแ นวคิด การประสานความเป็นตะวั นออกเข้ ากับ ความเป็นตะวั นตก ซึ่ง คุณลักษณะดังกล่าวนี้สามารถ
ประยุกต์ด้วยหลักการอุปมาอุปไมย ไปสู่การออกแบบตัวอักษรได้ในลาดับต่อไป
1.2.3 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
David Airey (2011) [11] ได้ออกแบบตัวพิมพ์ชื่อ Blanch เป็นแบบอักษรสาหรับสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
Fruita Blanch ซึ่งเป็น บริษัทที่ดาเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งเป็นเวลาสี่ชั่วอายุคนที่ทุ่มเทให้กับการเพาะปลูกและการตลาดผลไม้รส
หวาน รูปแบบอักษรนี้ออกแบบจากการค้นคว้ารูปแบบอักษรแบบดั้งเดิมที่ให้ความรู้สึกร่วมสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผลิตภัณฑ์
Blanch ที่เป็นสูตรดั้งเดิมที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ชุดรูปแบบอักษรมีความเป็นสไตล์ของยุค 50 Blanch ประกอบด้วยน้าหนัก
ตัวอักษร 6 แบบ ได้แก่ Blanch condensed, Blanch condensed inline, Blanch condensed light, Blanch caps, Blanch
caps inline, and Blanch caps light.
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รูปที่ 1 แบบตัวพิมพ์ Blanch น้าหนักต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Blanch
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เ ป็นรู ปแบบการวิจัย เชิ งสร้ างสรรค์เพื่ อให้ได้ มาซึ่งผลงานการออกแบบชุด ตัวพิ มพ์ หรือฟ้อนต์ที่ จะนาไปใช้ในการ
ออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยมีกระบวนการวิจัยดังนี้
2.1 การเก็บข้อมูลและเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบตัวพิมพ์ มุ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) แนวความคิด ผลงานรวมทั้งที่เป็นการแสดงออกต่างๆ สาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้มาซึ่ง
องค์ประกอบอัตลักษณ์ตัวอักษร (visual gramma) โดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
การเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานตัวพิมพ์ มุ่งเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ผลงานออกแบบใน
ประเด็น การออกแบบที่ต อบสนองต่อความต้ องการของโครงการ โดยใช้ วิธีการประชุมกลุ่ มผู้ เ ชี่ ยวชาญที่ ป ระกอบด้วย ตัวแทน
ผู้รับ ผิดชอบโครงการ นั กวิชาการ และนั กการสื่อสาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี การตรวจสอบคุณ ภาพการแสดงผลของตัวพิมพ์ และ
คุณภาพการรองรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสารวจสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ทดลองใช้ตัวพิมพ์ 130 ราย
และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย (กาหนดตามการประมาณขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan) เพื่อท า
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
2.2 การออกแบบและการตรวจสอบผลงานออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบตัวพิมพ์ : หลังจากสังเคราะห์คุณลักษณะ แนวคิดของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) จนได้ข้อสรุปที่จัดเจนแล้ว กระบวนการนาแนวคิดไปสู่ขั้นตอนการออกแบบได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยหลักการอุปมาอุปไมย
(interpretation of visual metaphor) เพื่อที่จะแปรแนวความคิด (concept) ที่เป็นนามธรรมไปสู่องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่
สามารถพัฒ นาให้เกิ ดรู ปแบบของอั กษรไทยและละติน ตั้ง แต่แ บบร่ าง ต้นแบบเว็ กเตอร์กระทั่งขั้ นตอนการจั ดทาโปรแกรมฟ้ อนต์
กระบวนการดังกล่าว มีการนาเสนอในการประชุมกลุ่ม (focus group) เพื่อระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปสู่ขั้นตอนการแก้ไข
ให้ได้ผลงานออกแบบที่มีความสมบูรณ์
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของชุดตัวพิมพ์ : หลังจากที่ตัวพิมพ์ออกแบบจัดทาโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ได้มี
การเผยแพร่ให้สาธารณชนใช้งาน จากนั้นได้มีการทาแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 100 ฉบับ เพื่อสอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
ความเห็นต่อรูป แบบตั วพิมพ์ศ รีสุ ริย วงศ์ ความเห็นต่อการใช้ งานตั วพิ มพ์ ศ รี สุริ ยวงศ์ และค าถามปลายเปิด ที่ใ ห้ผู้ ใช้ ผลงานแสดง
ความเห็น มุมมองอื่นๆ ต่อผลงานออกแบบ ข้อมูลจากการสารวจได้มีการนาเสนอในรูปแบบสถิติพรรณา (descriptive statistics)
2.3 การนาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ผลงานออกแบบชุดตัวพิมพ์ชื่อ ศรีสุริยวงศ์ (Srisueywongse) 2 น้าหนัก 3 รูปแบบ ได้แก่
ตัวพิมพ์พื้นฐาน (Regular) ตัวพิมพ์เอียง (Italic) และตัวพิมพ์หนา (Bold) และ (2) ผลการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของชุดตัวพิมพ์
โดยนาเสนอในรูปแบบสถิติพรรณา
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3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์สาหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์สาหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ได้พัฒนาแบบอักษรขึ้นจากคุณลักษณะ แนวคิดที่
สาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) คือ เป็นบุคคลที่มีแนวคิดก้าวหน้า บุคลิกสง่างาม มี
ลักษณะการประสานความเป็นตะวันออกเข้ากับความเป็นตะวันตก โดยคุณลักษณะดังกล่าวนี้ได้พัฒนาให้เป็นองค์ประกอบอัตลักษณ์
ตัวอักษรด้วยหลักการอุปมาอุปไมย ในชื่อตัวพิมพ์ ศรีสุริยวงศ์ (Srisurywongse) ซึ่งได้ผลการออกแบบดังนี้
3.1.1 องค์ประกอบอัตลักษณ์ตัวอักษร
องค์ประกอบอัตลักษณ์ตัวอักษรทั้งไทยและละติน หรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า Visual Gramma หมายถึงชิ้นส่วน
ที่ใช้ประกอบกันขึ้นเป็นพยัญชนะต่างๆ เช่น ส่วนหัวอักษร เส้นตั้ง เส้นนอน ปลายหาง เป็นต้น ซึ่งผลการออกแบบองค์ประกอบอัต
ลักษณ์ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ ได้รูปแบบดังนี้

รูปที่ 2 รูปแบบองค์ประกอบอัตลักษณ์ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์
3.1.2 รูปแบบเอกลักษณ์ของตัวอักษร
เอกลักษณ์ของตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ พบว่าปลายเส้นอักษรออกแบบให้มีลักษณะกึ่งมีฐาน (serif) ตามรูปแบบ
อักษรละตินซึ่งเป็นมิติที่อุปมาอุปมัยถึง การผสานกันระหว่างแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตก ตามแนวคิดของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

รูปที่ 3 รูปแบบอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์
3.1.3 รูปแบบตัวพิมพ์ไทย
ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ สาหรับพิมพ์ไทยประกอบด้วย 2 น้าหนัก 3 รูปแบบ ได้แก่ ตัวพิมพ์พื้นฐาน (Regular) ตัวพิมพ์เอียง
(Italic) และตัวพิมพ์หนา (Bold)
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รูปที่ 4 รูปแบบตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ (อักษรไทย)
3.1.4 รูปแบบตัวพิมพ์ละติน
ตัวพิมพ์ศรีสุ ริยวงศ์ สาหรับพิมพ์ภ าษาที่ใช้อักษรละตินประกอบด้วย 2 น้ าหนัก 3 รูปแบบ ได้แก่ ตัวพิมพ์พื้นฐาน
(Regular) ตัวพิมพ์เอียง (Italic) และตัวพิมพ์หนา (Bold)

รูปที่ 5 รูปแบบตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ (อักษรละติน)
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3.1.5 รูปแบบตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษ

รูปที่ 6 รูปแบบตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ (ไทย-ละติน)
3.1.6 รูปแบบอักษรพิเศษ (ligature)
การออกแบบอักษรพิเศษ เพื่อใช้แก้ปัญหาระยะการจัดช่องไฟ (kerning) ให้เกิดระยะที่สวยงามของคู่อักษรบางคู่ของ
กลุ่มอักษรละติน เช่น ff fl fi เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เทคนิกอักษรพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนกันของโครงสร้างอักษรบางตัว เช่น
gy เป็นต้น หรือทาให้เกิดศิลปะการพิมพ์ที่มีสุนทรียภาพในคู่อักษรที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง

รูปที่ 7 รูปแบบอักษรพิเศษตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ (ละติน)
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3.1.7 การทดลองใช้ผลงานตัวพิมพ์

รูปที่ 8 การจัดระยะช่องไฟและขนาดของอักษรแบบต่างๆ ของตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์

รูปที่ 9 การจัดระยะช่องไฟและขนาดของตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ น้าหนักพื้นฐาน (Regular) อักษรไทย
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รูปที่ 10 การจัดระยะช่องไฟและขนาดของตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ รูปแบบเอียง (Italic) อักษรละติน
3.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของชุดตัวพิมพ์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79 และเพศหญิงร้อยละ 21 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.4, 37.4 และ 19.2 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
นักอออกแบบ รองลงมาคือ ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ และนักศึกษา คิดเป็นร้ อยละ 39.0, 18.0 และ 8.0 รายละเอียดดั ง
ตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=100)
ข้อมูล

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
รวม
อาชีพ
นักออกแบบ
ผู้ประกอบการด้านออกแบบ

79.0
21.0
100
43.4
37.4
19.2
100
39.0
18.0
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ข้อมูล

ร้อยละ

นักศึกษา
8.0
ผู้สอนด้านการออกแบบ
6.0
ครู
4.0
ผู้ใช้งานทั่วไป ฯลฯ
15.0
รวม
100
สาหรับผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบตัวพิมพ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ออกแบบให้
สะท้อนบุคลิกที่เรียบง่าย ทันสมัย ให้อัตลักษณ์ที่เป็นไทยกึ่งสากล ในระดับมาก ( = 4.44) โดยร้อยละ 51 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 40 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 7 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังเห็นว่า ตัวพิมพ์ศรี
สุริยวงศ์ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบอักษรพาดหัว (display) และอักษรสาหรับเนื้อหา (body text)” อยู่ในระดับมากเช่นกัน
( = 3.83) โดยร้อยละ 33 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก ขณะที่ร้อยละ 30 เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และร้อยละ 27 เห็นว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส าหรั บ ความสามารถของตั วพิ มพ์ ศ รี สุ ริ ย วงศ์ นั้น ส่ วนใหญ่ เ ห็ นว่ าสามารถปรั บ ใช้ ไ ด้ กับ ลั กษณะเนื้ อหาของข้ อมู ล ที่
หลากหลาย ในระดับปานกลาง ( = 3.48) ซึ่งร้อยละ 31 มีความคิดเห็นในระดับมากและระดับปานกลางเท่ากัน นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในมาตรฐานการใช้งานกับระบบปฏิบัติการและคุณภาพอื่นๆ ของตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ ในระดับมากที่สุด
(

= 4.52) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 30 พึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 7

พึงพอใจในระดับน้อย ทั้งนี้ในภาพรวมของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฟ้อนต์อยู่ในระดับมาก (

= 4.08) รายละเอียดดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการสอบถามระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์ (n=100)
ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบฟ้อนต์
ค่าเฉลี่ย
รายการประเมิน

ระดับความ
มากที่สุด
คิดเห็น

1. ฟ้ อ นต์ ศ รี สุ ริ ย วงศ์ อ อกแบบให้
51
4.44
สะท้อนบุค ลิ กที่ เ รีย บง่ าย ทั นสมั ย ให้
51.0%
(มาก)
อัตลักษณ์ที่เป็นไทยกึ่งสากล
2. ฟ้ อ นต์ ศ รี สุ ริ ย วงศ์ อ อกแบบให้
30
สามารถใช้งานได้ทั้งแบบอักษรพาดหัว
3.83
30.0%
(Display) และอั กษรส าหรั บ เนื้ อหา
(มาก)
(Body text)”
3. ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์ สามารถปรับใช้ได้
19
กั บ ลั ก ษ ณ ะ เ นื้ อ ห า ข อ ง ข้ อ มู ล ที่
3.48
19.0%
หลากหลาย (พู ด ให้ ง่ ายว่ า บุ ค ลิ กของ (ปานกลาง)
ฟ้อนต์ไม่จาเพาะจนเกินไป)
4. ท่านพอใจในมาตรฐานการใช้งานกับ
62
4.52
ระบบปฏิบัติการและคุณภาพอื่นๆ ของ
62.0%
(มากที่สุด)
ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่ตอบ

40
40.0%

7
7.0%

-

-

2
2.0%

33
33.0%

27
27.0%

8
8.0%

1
1.0%

1
1.0%

31
31.0%

31
31.0%

15
15.0%

3
3.0%

1
1.0%

30
30.0%

7
7.0%

1
0.47%

-

-
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4.08
(มาก)
นอกจากนี้ยังมีคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ใช้แสงความคิดเห็น และมีความเห็นโดยสรุป เช่น “เป็น Thai Typeface ที่ดีที่สุดของ
ปี เมื่อเทียบกับ Thai Typeface อื่นๆ ที่ปล่อยออกมาในช่วงปีเดียวกัน ในด้านของการออกแบบ Contour (เทียบกับตัวพิมพ์ไทยตัว
อื่นๆ ที่ได้พบเห็นในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งที่ขายและฟรี , ฟรีมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการณ์ , ตัวพิมพ์ขององค์กรต่างๆ ความสวยงามละ
ความเรียบร้อยประณีตของรูปร่างโครงร่าง ส่วนด้านโปรแกรมชุดคาสั่งผู้ใช้ยังไม่พบข้อบกพร่องในการแสดงผล ” หรือ “ฟอนต์สวย
คลาสิค ที่ชอบมากที่สุดคือ ligature” อีกทั้งยังมีข้อแนะนา เช่น “ในส่วนของสระ -ี ที่มีขีดใกล้จุดกึ่งกลางระหว่างผู้ออกแบบและผู้จ้าง
งานบ่อยครั้ง จึงขออนุญาตแนะนาการปรับแก้สระ -ี ในส่วนของการพัฒนาฟอนต์ศรีสุริยวงศ์เวอร์ชันถัดไป” เป็นต้น
รวม

4. สรุปผลและอภิปรายผล
การออกแบบตัวพิมพ์อัตลักษณ์สาหรับ โครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็ จราชการแผ่นดิน ในชื่อตั วพิมพ์ ศรีสุริยวงศ์
(Sri Sury Wongse Typeface) ประกอบด้วย 3 น้าหนัก ได้แก่ Regular, Italic, Bold เป็นการออกแบบจากปัญหาที่โครงการจาป็
นต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม หรือ Event Identity เพื่อต้องการให้เกิดการจดจาและตระหนักรู้ของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่ง
ลักษณะของโครงการจะมีการจัดต่อเนื่องในทุกๆ ปี ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารโครงการจึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบให้ความสาคัญ ตัวพิมพ์ศรี
สุ ริ ย วงศ์ จึ ง ได้ รั บ การออกแบบขึ้ นมาเพื่ อรองรั บ ปั ญ หาดั ง กล่ าว และร่ วมใช้ ง านกั บ การออกแบบตราสั ญ ลั กษณ์ สื่ อสิ่ ง พิ มพ์ สื่ อ
สภาพแวดล้อม และสื่อดิจิทัล เป็นต้น ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์ ออกแบบให้สะท้อนบุคลิกลักษณะ แนวคิดการทางานของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีบุ คลิกของบุคคลที่มีแนวคิดก้าวหน้า สง่างาม โดยการทางานได้ มีความ
พยายามประสานวัฒนธรรมความเป็นตะวันออกเข้ากับความเป็นตะวันตกเพื่อกุศโลบายให้คนต่างวัฒธรรมยอมรับนับถือคนไทย ดังนั้น
ผลงานออกแบบจึงนาเสนอรูปแบบที่มีความผสมผสานระหว่างอักษรละตินดั้งเดิมที่มีฐานหรือมีเชิง ลดรูปอักษรไทยให้โครงสร้างรับกับ
โครงสร้างอักษรละติน เช่น การลดรูปของหัวกลมตามแบบอักษรไทยดั้งเดิมลง กาหนดรูปแบบให้มีอารมณ์ความรู้สึกระหว่างความเก่า
และแบบใหม่ที่ท้ายทาย โดยการอุปมาอุปไมยจากแนวคิดของสมเด็จเจ้า พระยาฯ ที่พยายามจะดารงสถานะความเป็นชาติไทย รักษา
ดุลยภาพความเป็นชาติแ ต่ไม่ละทิ้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็ นผลให้สยามในยุคนั้นรอดปลอดภัย จากการรุกรานของชาติ
ตะวันตก หลักการออกแบบตัวพิมพ์เพื่อตอบโจทย์ของโครงการนี้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาของ David Airey
(2011) ที่ได้ออกแบบชุดตัวพิมพ์ Blanch สาหรับสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้าผลไม้ตรา Fruita Blanch ซึ่งเป็นมีความเป็นมาในอดีตที่
ยาวนานถึงสี่ ชั่วอายุคน โดยนักออกแบบได้ใช้ทุนทางอดีตดังกล่าวเป็นจุดเด่นสาคัญในการพัฒนารูปแบบอักษรที่สะท้อนรูปแบบ
อักษรแบบดั้งเดิมขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกร่วมสมัย เป็นตัวแทนความหมายแสดงให้เห็นถึงความเป็นผลิตภัณฑ์ Blanch ที่เป็นสูตร
ดั้งเดิมแต่ดารงสถานะเข้ากันได้ดีในฐานะผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
ผลงานออกแบบ เมื่อได้มีการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ตัวพิมพ์พบว่า ตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์เหมาะสาหรับการใช้ งานเป็นอักษรหัว
เรื่อง (display type) ที่มีบุคลิกไทยร่วมสมัย และสง่างาม ทั้งการใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของการออกแบบตัวพิมพ์ที่ได้กาหนดหน้าที่หลักของตัวพิมพ์ชุดดังกล่าวไว้ สาหรั บเป็นหัวเรื่องหรือตัวโป้ง แต่หากจะใช้เป็นอักษร
สาหรับแสดงเนื้อความ (body text) ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีงานออกแบบนั้นมีข้อความไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการออกแบบตัวเลือก
เสริมที่เป็นอักษรพิเศษ (ligature) ทาให้ตัวพิมพ์ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องช่องไฟสาหรับอักษรบางคู่ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความพึง
พอใจกับผู้ใช้ตัวพิมพ์อีกด้วย
5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการเสนอชื่อสมเด็จ
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เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริ ย วงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) เป็ นบุ คคลสาคั ญของโลก ส านักประชาสั มพั นธ์ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบตัวพิมพ์ชุดดังกล่าว
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