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Krart คราส

ท้องฟ้าราตรีตอนกลางวัน

สุริยะคราส
ปรากฎการณ์เหนือความคาดหมาย

การกลืนกินรูปทรง
สภาวะการณ์ของการสูญสลาย

จันทรคราส
ภาษาจารีต
การคำ�นวณเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงทดลอง

สัญญะแปรเปลี่ยนตามบริบท

อาศัยจังหวะการโคจรจากองศาที่พอดีและแม่นยำ�

Krart คราส

Light : 36 pt

ชุดตัวอักษรร่วมสมัยในฉบับปรับปรุงใหม่ ที่
กำ�ลังได้รับความสนใจจากสำ�นักพิมพ์และ
นิตยสารชั้นนำ�อย่าง Men’sHealth (Thai
Light Italic : 36 pt

ชุดตัวอักษรร่วมสมัยในฉบับปรับปรุงใหม่ ที่
กำ�ลังได้รับความสนใจจากสำ�นักพิมพ์และ
นิตยสารชั้นนำ�อย่าง Men’sHealth (Thai
Book : 36 pt

แบบตัวอักษรที่คุณกำ�ลังอ่านอยู่ขณะนี้
หน้าตาแปลกไปจากเดิม เราเชื่อว่าหลายๆ คน
ไม่ได้สังเกตเห็น หลายๆ คนสังเกตเห็น แต่ไม่
Book Italic : 36 pt

แบบตัวอักษรที่คุณกำ�ลังอ่านอยู่ขณะนี้
หน้าตาแปลกไปจากเดิม เราเชื่อว่าหลายๆ คน
ไม่ได้สังเกตเห็น หลายๆ คนสังเกตเห็น แต่ไม่

Krart คราส

Medium : 36 pt

อักษรจากชุดเดียวกัน เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช พูดถึงแนวความคิดเบื้องหลังตัว
อักษรชุดนี้ ผ่านการบันทึกของ เจิมศิริ
Medium Italic : 36 pt

อักษรจากชุดเดียวกัน เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช พูดถึงแนวความคิดเบื้องหลังตัว
อักษรชุดนี้ ผ่านการบันทึกของ เจิมศิริ
Bold : 36 pt

อักษรจากชุดเดียวกัน เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช พูดถึงแนวความคิดเบื้องหลัง
ตัวอักษรชุดนี้ ผ่านการบันทึกของ เจิมศิริ
Bold Italic : 36 pt

อักษรจากชุดเดียวกัน เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช พูดถึงแนวความคิดเบื้องหลัง
ตัวอักษรชุดนี้ ผ่านการบันทึกของ เจิมศิริ

Krart คราส

Black : 36 pt

เราได้พูดคุยกับ เอกลักษณ์ เพียรพนา
เวช นักออกแบบตัวอักษร เจ้าของ
“คราส” ชุดตัวอักษรที่จัดจำ�หน่ายอยู่
Black Italic : 36 pt

เราได้พูดคุยกับ เอกลักษณ์ เพียรพนา
เวช นักออกแบบตัวอักษร เจ้าของ
“คราส” ชุดตัวอักษรที่จัดจำ�หน่ายอยู่

Krart คราส : Weight

Light

Book

Medium

Bold

Black

คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Krart คราส : Weight

Light Italic

Book Italic

Medium Italic

Bold Italic

Black Italic

คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
คราส ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Krart 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Krart คราส : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Krart

8 pt

8 pt

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง
เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะ
เห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือ
บางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
โลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์
มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์
โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่าง
น้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำ�นวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หรือ

10 pt

10 pt

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิด
ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนว
เดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวง
จันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวง
จันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้ง
ดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลก
ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำ�นวนนี้อาจไม่มี

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่
ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกต
จากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิด
หมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้
อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำ�นวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวง
เลยแม้แต่ครั้งเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ครั้ง โอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคา

12 pt

12 pt

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
โลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์
อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถี
ตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวง
จันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบัง
มิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถ
เกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุด

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิด
ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนว
เดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวง
จันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวง
จันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้ง
ดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลก
ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำ�นวนนี้อาจไม่มี
สุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน

14 pt

14 pt

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน
โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะ
ในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อ
สังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อน
เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมด
ทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถ
เกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
โลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์
อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถี
ตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวง
จันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิด
หมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิด
สุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5
ครั้ง ในจำ�นวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่

Krart คราส : Size Comparison

Black : 16 pt

Black Italic : 16 pt

Medium : 16 pt

Light Italic : 12 pt
Light : 12 pt

เหตุที่ทำ�ให้เกิดความตื่นตัวทางการออกแบบตัวอักษรในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา ส่วนสำ�คัญนอกจากเข้าถึงความรู้ทางเทคนิค
พื้นฐานได้อย่างไม่ยากแล้ว น่าจะมาจากการปรับตัวกันเองของ
อาจารย์บางส่วนภายในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
ถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาจารย์ที่สอนการออกแบบตัวอักษร
โดยตรงก็ตาม ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแม้แต่คณาจารย์สำ�หรับ
การสอนการใช้และจัดวางตัวอักษรยังขาดแคลนอย่างมาก
ควรจะถึงเวลาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาออกมายอมรับความจริงข้อ
นี้อย่างเปิดเผย หาวิธีแก้ในที่แจ้งดีกว่าเกณฑ์คนที่จากภาคส่วนอื่น
มารับผิดชอบรายวิชาโดยปิดตาข้างนึง ในขณะที่บางสถาบันไม่มี
แม้กระทั้งวิชาอักขรศิลป์ แต่สามารถดำ�เนินการเรียนการสอนเลขน
ศิลป์ในระดับปริญญาตรีได้อย่างเปิดเผย
โดยทั่วไปการออกแบบตัวอักษรไม่ว่าจะเป็น
ในบ้านเราหรือต่างประเทศ มักจะถูกปะปน
อยู่ในวิชาอักขรศิลป์ ไม่นับว่าในบางครั้งยัง
ให้ความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าการออกแบบ
ตัวอักษร (type design) คือสิ่งเดียวกัน
กับการจัดวาง (typography)
งานออกแบบตัวอักษรมักแฝงมาใน
ลักษณะของหนึ่งในชิ้นงาน กระนั้นก็มาก
พอที่จะทำ�ให้เกิดการสานต่อทางความคิด
เป็นการจุดประกายสำ�หรับนักศึกษาหลาย
คนจนเกิดเป็นการฝึกฝนส่วนตัว
ในบริบทปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์ในการออก
แบบแทบจะแยกกันไม่ออก คอมพิวเตอร์ก็
เป็นสื่อกลางให้เกิดกระตือรือร้นได้ดี เป็น
แรงดึงดูดให้ฟอนต์ดูเป็นมากกว่าการ
ออกแบบตัวอักษรทั่วไปที่มีภาพของความ
คร่ำ�ครึ การออกแบบตัวอักษรจึงถูกมอง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปด้วยโดยปริยาย
เมื่อการออกแบบตัวอักษรถูกมองว่าเป็น
แฟชั่น ผลพวงเนื่องจากภาพที่ถูกสร้างขึ้น
ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เนตที่มี
ส่วนอย่างมากในช่วงของการเกิดขึ้นของ
ค่ายฟอนต์ขนาดเล็ก

สำ�หรับบ้านเราก็ได้เกิดผลพวงจากปรากฎ
การณ์นี้ด้วยเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็น
ส่วนสำ�คัญไม่น้อยที่กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ และนำ�ไปสู่การเกิดนักออกแบบรุ่น
ใหม่อีกมากมายหลายคน บุคคลเหล่านี้เอง
ที่ช่วยนำ�ความสดใหม่และมุมมองที่น่าสนใจ
เป็นอิสระจากกรอบของการออกแบบด้วย
ชุดความคิดแบบนักออกแบบตัวอักษร(ที่
ทำ�งานมานาน) หรือนักออกแบบที่ผ่านช่วง
การทดลองและค้นหาไปแล้ว เหล่านี้เป็นผล
ดี หากแต่ก็เป็นผลเสียไปพร้อมๆกัน
ผลดีคงไม่ต้องกล่าวลงรายละเอียดมากนัก
เพราะค่อนข้างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ใน
หมู่นักออกแบบเลขนศิลป์ ความยืดหยุ่น
ในตัวเลือกและการนำ�มาซื่งการตอบโจทย์
ทางด้านสไตล์การทำ�งาน ดูจะเป็นการลาก
ปีกกาของผลดีต่อประเด็นดังกล่าว
ในทางกลับกันผลของการที่ไม่มีระบบการ
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรที่
ชัดเจน นำ�มาซึ่งการเกิดขึ้นของปัญหา
หลายมาตรฐานในการทำ�งานออกแบบ
ตัวอักษร ดังเช่น คุณภาพของเส้นร่าง
แบบ ความสัมพันธ์ของสัดส่วน ความเข้า
ชุดกันในลักษณะต่างๆโดยมีความผกผัน

Krart คราส : Size Comparison

Medium Italic : 8 pt
Bold : 12 pt

แบบตัวอักษรที่คุณกำ�ลังอ่านอยู่ขณะนี้ หน้าตาแปลกไปจากเดิม เราเชื่อว่าหลายๆ คนไม่ได้สังเกตเห็น หลายๆ คนสังเกตเห็น แต่ไม่ได้
รู้สึกอะไรมากไปกว่านั้น เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น แฮมเบอร์เกอร์ มีคำ�ตอบ...

ย้อนหลังไปหลายเดือนก่อนหน้า ทีมงานนิตยสาร แฮมเบอร์เกอร์ ได้พูดคุยกับ อนุทิน
วงศ์สรรคกร ผู้ก่อตั้งพฤติกรรมการออกแบบ และนักออกแบบตัวอักษร ลำ�ดับต้นๆ
ของประเทศ ถึงความแตกต่างของนิตยสารที่ใช้แบบตัวอักษรจากฟอนต์ฟรีที่ใช้กันทั่วไป
กับนิตยสารที่มีแบบตัวอักษรเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าคำ�ตอบของการพูดคุย
ทำ�ให้เรานึกถึงภาพ แฮมเบอร์เกอร์ หน้าตาใหม่ ปรากฏอยู่โดดเด่น และสร้างตัวตนที่เด่น
ชัดจากการมีแบบตัวอักษรเป็นของตัวเอง แบบตัวอักษร มีความสำ�คัญต่อนิตยสาร

Book : 8 pt

Book Italic : 10 pt

เราได้พูดคุยกับ เอกลักษณ์ เพียร
พนาเวช นักออกแบบตัวอักษร
เจ้าของ “คราส” ชุดตัวอักษร
ที่จัดจำ�หน่ายอยู่กับ คัดสรรดี
มาก ดีสทริบิวชั่น ซึ่งจะปรากฏ
บนพื้นที่ส่วนหนึ่งในนิตยสาร
แฮมเบอร์เกอร์ ตั้งแต่ฉบับนี้
เป็นต้นไป

”

Bold Italic : 10 pt

เอกลักษณ์ ทำ�งาน
ออกแบบกราฟิกภายใต้ชื่อ
"B513DS!GN" เป็นอาจารย์
พิเศษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ
ที่ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคม
ฝรั่งเศส ทั้งยังทำ�งานออกแบบ
ตัวอักษร แม้ว่าความถี่ของงาน
ออกแบบตัวอักษรไม่มากจนไม่
อาจยึดเป็นอาชีพหลักได้ แต่เขา
ก็ยังยืนยันว่าการออกแบบตัว
อักษรเป็นงานที่เขาสนุก “ผม
เคยคุยกับนิตยสารเล่มหนึ่งไปว่า
ไทป์ดีไซน์ รายได้ประมาณ 1 ใน
5 ของงานกราฟิก แต่ไม่ได้แปล
ว่างานออกแบบตัวอักษรราคา
ถูก แต่เพราะความถี่ของงานไม่
ได้เยอะเท่างานกราฟิก แล้วคน
จะเข้าใจว่าทำ�ฟอนต์ง่ายและเร็ว
คนจะชอบถามว่าผมทำ�มาแล้วกี่
ฟอนต์ ถึงร้อยมั๊ย ผมก็ตอบได้
แค่ว่าฟอนต์ชุดนึงทำ�เป็นปี จะ
เอาสิบฟอนต์ ร้อยฟอนต์เลยเห
รอ"

“

“ที่จริงแล้ว ฟอนต์ใช้เวลาแต่ละชุดเป็นปี กว่าจะพัฒนาจนมันนิ่ง การเลือกโครงสร้างที่ร่าง
ไว้หลายๆ แบบว่าแบบไหนเหมาะสมกับชุดอักษรชุดนั้นที่สุด สามารถสร้างความแตกต่าง
จากแบบตัวอักษรที่มีอยู่ในตลาด ทั้งยังต้องทดสอบการใช้งาน เรื่องระยะช่องไฟ ตัวอักษร
ไหนจะมาเจอกัน หากเราใช้เองก็พอจะรู้ว่าใช้งานมันอย่างไร แต่พอจะต้องมีคนอื่นเอาฟอนต์
ไปใช้ จะมีผลกระทบอยู่เหมือนกัน มันแตกต่างจากกราฟิกอื่นๆ ที่เสร็จแล้วจบเลย แต่ฟอนต์
เราไม่รู้ว่าผู้ที่นำ�ไปใช้มีความรู้เรื่องการจัดวางตัวอักษรมากน้อยแค่ไหน แล้วฟอนต์แต่ละตัว
นั้นจะจบที่ไหนอย่างไร”
สำ�หรับ “คราส” ที่จะใช้เป็นแบบตัวอักษรของนิตยสาร แฮมเบอร์เกอร์ นับเป็นฟอนต์เชิง
ทดลองที่เอกลักษณ์เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปอย่างน่าสนุก “คราส ในช่วงแรกดูออกจะไทยๆ
หน่อยๆ เพราะเป็นตัวอักษรแบบมีหัวโค้งๆ นิดหนึ่ง ซึ่งจังหวะนั้นผมกำ�ลังสนใจทำ�ตัวหนา
ตัวบาง สิ่งที่คิดคือ ความหนาแต่ละน้ำ�หนักจะมีหัวอักษรที่ค่อยๆ ลดลง เหมือนถูกกลืน
ลงไป เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมา แต่พอนำ�ไปทำ�ภาษาอังกฤษไว้ใช้คู่กัน ก็ลองใช้วิธีคิดแบบเดิม โดย
บางส่วนที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจในตัวอักษรไทยที่ทำ�ไปแล้วมาพัฒนาเป็นต่อตัวอังกฤษ
แล้วพอพัฒนาตัวภาษาอังกฤษเพื่อให้ครบทั้งชุด มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
เหมาะสมกันทั้งชุดเพื่อให้ตัวอักษรในชุดนั้นๆสมบูรณ์ เพื่อที่จะนำ�ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
จัดจำ�หน่ายที่ T26 จากนั้นก็เอาตัวภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์กลับมาเป็นโครงสร้างต้นแบบ
ปรับแก้ไขตัวภาษาไทยอีกขั้นหนึ่ง คือผมอยากลองว่ากลืนไปกลืนมาจะได้อะไรแปลกใหม่
ออกมาบ้าง”
ย้อนหลังไปหลายปีก่อนหน้า สันติ ลอรัชวี กราฟิกดีไซน์เนอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทภาคปฏิบัติ เคย
เขียนบทความผ่าน a day weekly และ anuthin.org พูดถึงการอ่านนิตยสารของเขา
ว่าเปรียบเหมือนการนั่งคุยกับคนคนหนึ่ง รูปเล่มและหน้าปกเปรียบเหมือนรูปร่างหน้าตา
บุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือท่าทางของคนๆ นั้น ส่วนเนื้อหาในนิตยสารก็เหมือนกับหัว
เรื่องที่พูดคุยกัน และแบบตัวหนังสือของนิตยสาร น่าจะเปรียบได้กับเนื้อเสียงของคนที่เรา
กำ�ลังนั่งคุยด้วย
“การที่นิตยสารฉบับหนึ่งได้ให้ความสำ�คัญและพิถีพิถันต่อแบบตัวอักษรที่จะใช้ในเล่ม
เพราะตัวอักษรก็คือเครื่องมือในการสื่อสารให้เราได้รับรู้เนื้อหานั้นๆ เราไม่อาจปฏิเสธว่าเนื้อ
เสียงของคนคนหนึ่งมีผลต่อการพูดคุยทั้งด้านการสื่อสารและด้านความรู้สึก ตราบใดที่เรา
ยังใช้ภาษาเขียนเป็นเครื่องมือหลักในการอ่าน ฟอนต์ตัวอักษรก็มีความสำ�คัญเคียงคู่กับ
ภาษาที่เราใช้ไปในขณะเดียวกัน”
มุมมองของนักออกแบบ เมื่อ “คราส” ปรากฏบนนิตยสาร แฮมเบอร์เกอร์
“แบบตัวอักษรของยุคนี้ต้องดูเสถียร ไม่มากเกินไป และมีจุดเด่นเท่าที่จำ�เป็น ทุกวันนี้จึงวัด
กันที่ การสร้างฟอร์มใหม่ที่ดูธรรมดาแต่แอบแปลกตา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ จะออกไปใน
แนวเอาแปลกอย่างเดียว “คราส” เป็นอีกตัวอย่างของความพยายามผลักดันโครงสร้าง
และมาตรฐานแบบละตินในตัวอักษรไทย เพื่อให้นักออกแบบบ้านเรามีทางเลือกในการจัด
วางตัวอักษรมากขึ้น”
– อนุทิน วงศ์สรรคกร
นักออกแบบตัวอักษร ผู้ก่อตั้งพฤติกรรมการออกแบบ และ คัดสรรดีมาก ดีสทริบิวชั่น
“คราสคือตัวอักษรหนึ่งที่ถูกพัฒนาโดยการใช้ฟอร์มของการผสมสลับไปมาของอักษร
ไทย และอักษรละติน จึงทำ�ให้เกิดรูปแบบตัวอักษรที่มีลักษณะแตกต่างและแปลกตา ซึ่งน่า
จะเหมาะสมกับนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยผสมกันค่อน
ข้างมาก และการปรับโฉมที่ต้องการบุคลิกลักษณะที่พิเศษจึงต้องการตัวอักษรใหม่ที่ไม่
คุ้นตา และทันสมัยเข้ากับรูปแบบการจัดวาง อีกทั้ง "คราส" ยังมีน้ำ�หนักความหนาบาง
ของตัวอักษรที่มีให้เลือกใช้มากพอที่จะก่อให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายในการจัดวางหน้า
นิตยสาร”
– เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร และผู้กำ�กับตัวอักษร ของคัดสรรดีมาก ดีสทริบิวชั่น
“ผู้ที่ได้ติดตามอ่านแมกกาซีนมาตั้งแต่ปีแรกๆ คงรู้สึกได้ว่าความเป็น แฮมเบอร์เกอร์ ถูก
ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ เติบโตขึ้นทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา รวมไปถึงมุมมองที่มีต่อวงการ
บันเทิงไทยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จนการเคลื่อนไหวล่าสุดคือ การนำ�ฟอนต์ใหม่มาใช้

Krart คราส : Technicality

File Format

• OpenType PS (.OTF)
• TrueType (.TTF)

Encording & Unicode

• Latin 1
• Latin 2
• Thai
• Mac Charater Set

Support:
All Unicode Format

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.
• iWork
• iLife
• Mac OSX
• Microsoft office 2000 or Later
• Quark Express 7
• Windows XP or Later
• etc.

Hinting

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

Opentype Feature

• Kerning
• Liga
• Fraction

Krart คราส : Latin Character
Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Book
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Meduim
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bolck
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Krart คราส : Latin Character
Light Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Book Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Meduim Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bold Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bolck Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Krart คราส : Thai Character - Light

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Book

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Meduim

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Bold

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Black

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Light Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Book Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Meduim Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Bold Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Krart คราส : Thai Character - Black Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
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