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รู้จักอักษร “พิรุณ”

อักษรไทยในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ ดิบประโคน นางสาวธมนวรรณ จงทรัพย์เจริญ

“อั ก ษรไทย ถื อ ว่ า เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
ที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยแขนงหนึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการการสื่อสารของคนไทยเชิง
ลายลักษณ์อักษร หากเราสามารถประดิษฐ์อักษร
ไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กรและเหมาะสม
ส�ำหรับน�ำมาใช้ได้ในลักษณะทั่วไป เราจะมีมรดก
ทางวัฒนธรรมเชิงลายลักษณ์อักษรที่น่าภาคภูมิใจ
และสามารถบันทึกข้อมูลได้ อีกทั้งใช้ในกระบวนการ
การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ผศ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ รองหัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการและเลขานุ ก ารในการจั ด กิ จ กรรมการ
ประกวดรูปแบบอักษรไทย กล่าวถึงความส�ำคัญของ
อักษรไทย และทีม่ าของกิจกรรมการออกแบบอักษร
ไทยในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
“การออกแบบอั ก ษรไทยในอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ” เป็นส่วนหนึ่ง ของ
กิจกรรมการประกวดทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งใน “วันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2564 : ศาสตร์ ศิลป์ ภาษา เพลาฟ้าหลังฝน”
จั ด โดย ภาควิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ส�ำนักปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 โดยจั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกและเป็ น การจั ด ใน
รูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019”
การออกแบบอั ก ษรไทยในอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง การส่งเสริม
ให้ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ทุ ก คณะ
ทุกวิทยาเขต ได้ออกแบบอักษรไทย ที่มีรูปลักษณะ
บ่ ง บอกความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผ่านรูปแบบอักษรไทย เครื่องหมาย
และตัวเลข มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิง
มนุ ษ ยศาสตร์ ใ นรู ป แบบลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไทย
และส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านลายลักษณ์อักษร
ไทยที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในการพิมพ์เอกสาร
ส�ำหรับผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบ
อักษรไทยในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีชอื่ ว่าอักษร “พิรณ
ุ ” เป็นผลงานของ นางสาวเพชรรดา
เกตุสกุล นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะ

นางสาวพัชรมน ดิษฐวงศ์

นางสาวสุดาพันธุ์ วังปิงชัย

มนุษยศาสตร์ มก. และคณะ ได้แก่ นางสาวพัชรมน
ดิษฐวงศ์ นางสาวสุดาพันธุ์ วังปิงชัย นางสาวจุฑามาศ
ดิบประโคน และ นางสาวธมนวรรณ จงทรัพย์เจริญ
“โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนทีช่ นื่ ชอบการออกแบบค่ะ
และการออกแบบอักษรก็เป็นสิ่งที่อยากท�ำและตั้งใจ
จะท�ำมานานแล้ว พอมีรายการประกวดของสาขาวิชา
ก็เลยอยากจะลองดูสกั ตัง้ ค่ะ คิดว่าเป็นกิจกรรมทีน่ า่
สนใจและท้าทายความสามารถมาก ๆ”
นางสาวเพชรรดา เกตุสกุล กล่าวถึงเหตุผลทีเ่ ข้าร่วม
ประกวด พร้อมเปิดเผยทีม่ าแนวคิดของอักษร “พิรณ
ุ ”
“ชือ่ พิรณ
ุ มีทมี่ าจากพระพิรณ
ุ ซึง่ เป็นทัง้ สัญลักษณ์
และทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของชาวเกษตรศาสตร์ แนวคิด
ของฟอนต์คือ “ความเรียบง่าย” เพราะอยากให้
แบบอักษรนีส้ ามารถใช้ได้หลากหลายโอกาส มีความ
เป็นสากล แต่ยังคงความเป็นไทยและมีความเป็น
เกษตรศาสตร์อยู่ จึงออกแบบให้มีความคล้ายคลึง
กั บ แบบอั ก ษรที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว ไป โดยเน้ น ใส่ ร าย
ละเอียดเล็ก ๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์เข้าไปแทนค่ะ”
แล้วอักษร “พิรุณ” บ่งบอกถึงอะไร
“หากลองสังเกตดูแล้ว ตรงหัวของตัวอักษรจะมี
ลักษณะเป็นหัวนาค ซึง่ เป็นพาหนะคูก่ ายของพระพิรณ
ุ
และด้วยความต้องการทีจ่ ะออกแบบอักษรเพือ่ บ่งบอก
ถึงความเป็นเกษตรศาสตร์มากที่สุด ก็เลยนึกถึงค�ำ
ที่เคยได้ยินมาว่า “ชาวเกษตร เรียบง่ายและติดดิน”
จึงน�ำค�ำพูดนี้มาพัฒนาเป็นแนวคิดเพื่อออกแบบ
แบบอักษรค่ะ”
กว่าจะมาเป็นอักษร “พิรุณ” มีขั้นตอนการ
ออกแบบและแบ่งงานกันอย่างไร
“ขัน้ ตอนแรก สมาชิกในทีมแยกย้ายกันออกแบบ
ตามความถนั ด ของตั ว เอง ใครถนั ด แบบไหนก็
สามารถออกแบบได้ตามใจชอบ จากนั้นน�ำมาเสนอ
ในทีม แล้วโหวตว่าของใครเหมาะสมส่งเข้าประกวด
กับทางสาขามากที่สุด เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็น�ำแบบ
อักษรมาช่วยกันพิจารณาอีกทีว่า มีจุดบกพร่อง
ตรงไหนบ้าง หากมีก็น�ำมาแก้ไขจนกว่าจะได้แบบ
อักษรที่สมบูรณ์แบบที่สุด
“มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่
ช่วยท�ำให้ฟอนต์สามารถใช้งานได้ค่ะ เพราะว่าตอน
ที่ออกแบบใช้แอปพลิเคชัน Procreate ออกแบบ
ซึ่ ง แอปนี้ เ ป็ น เพี ย งแอปวาดรู ป ธรรมดาเท่ า นั้ น

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

ไม่สามารถแปลงไฟล์ให้เป็นแบบอักษรส�ำเร็จรูปได้
จึงต้องน�ำไฟล์ภาพไปสแกนในเว็บไซต์ Calligraph.
com เพื่อแปลงไฟล์ให้สามารถดาวน์โหลดเป็นแบบ
อักษรได้ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาคือ ไม่สามารถ
ดาวน์โหลดแบบอักษรเพื่อใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือ
ไอแพดได้ จึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีตัวช่วยอะไร
ที่ท�ำให้คนใช้โทรศัพ ท์มือถือและไอแพดสามารถ
ดาวน์โหลดฟอนต์มาใช้ได้ด้วย สรุปก็คือ ได้เป็น
แอป iFont ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันส�ำหรับติดตัง้ ฟอนต์
ในโทรศัพท์มือถือและไอแพดโดยเฉพาะค่ะ”
นางสาวเพชรรดา เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับ
รางวัล และฝากค�ำแนะน�ำถึงการใช้อักษรไทย
“รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ๆ ค่ะ เพราะทุกคนในทีม
มีความตัง้ ใจและคาดหวังมาก งานนีเ้ ป็นงานแรกของ
ทุกคนทีไ่ ด้ทำ� เกีย่ วกับการออกแบบ ซึง่ ถือว่าเป็นงาน
ทีย่ ากและท้าทายมาก ๆ ต้องใช้ทงั้ ความคิดสร้างสรรค์
ความอดทน และการสืบค้น ทัง้ นีข้ อขอบพระคุณทาง
ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้
ท�ำให้พวกเราได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์
และศักยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ขอบคุณเพือ่ น ๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนช่วยเหลือมาตลอดจน
จบงาน รู้สึกยินดีและดีใจมาก ๆ ค่ะ
“อักษรไทยเรามีประวัตมิ าอย่างยาวนาน มีทงั้ การ
ออกแบบจากพ่อขุนรามค�ำแหง และมีการพัฒนามา
เรือ่ ย ๆ หนูคดิ ว่าไม่งา่ ยเลยทีก่ ลายมาเป็นอักษรทีเ่ รา
ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หนูเชื่อว่าผ่านมาหลายขั้นตอน
ใช้เวลาพัฒนาอย่างยาวนานมาก ๆ ดังนัน้ อยากให้ทกุ คน
มองเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในอักษรไทยของเรา
อยากให้ลองศึกษาท�ำความรูจ้ กั กับอักษรไทยเยอะ ๆ
หากเป็นไปได้ อยากให้น�ำอักษรไทยเผยแพร่ให้ชาว
ต่างชาติได้รจู้ กั ด้วย เพราะจะท�ำให้อกั ษรไทยอันแสน
ล�้ำค่านี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยาวนานค่ะ”
ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมเชิงมนุษยศาสตร์ใน
รูปแบบลายลักษณ์อกั ษรไทย ขอเชิญชวน มก.
ใช้อกั ษร “พิรณ
ุ ” ดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่

