สุขุมวิท
Name : Sukhumvit™
Release Date : November 2009
Designer : Anuthin Wongsunkakon
Technician : Suppakit Chalermlarp

Sukhumvit สุขุมวิท

ครบรอบสิบปบนถนนการเดินทางไปและกลับ

มานะพยายาม
การกลับมาอีกครัง
้

ทศวรรษ

ของฟอนตที่เราๆ คุนเคย หลังจากผานไปหนึ่ง

แบบฉบับทำ�การปรับปรุงใหม่

สุขุมวิท
					

เส้นสายสะอาดกวา

เสนทางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกของประเทศ

Sukhumvit สุขุมวิท

Light : 36 pt

เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจากสถ
มุมมืด กลายตัวมาเป็นความรู้เชิงเปิด เมื่อ
มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง
Regular : 36 pt

การทดลอง การถกเถียง และแลกเปลี่ยน
กข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นที่หลากหลาย
รสุดคือการแข่งขันซึ่งจะประกอบด้วยปัจจั
Bold : 36 pt

จากการข้ามผ่านมาสู่โอเพ้นท์ไทป์อย่าง
ทุลักทุเล เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านการจัด
จำ�กัดองค์ความรูแ้ ละการไมพ
่ ยายามอธิบาย

Sukhumvit สุขุมวิท : Weight

Light

Regular

Bold

สุขุมวิท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Frutiger 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
สุขุมวิท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Frutiger 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
สุขุมวิท ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Frutiger 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

*Shown Frutiger as a preferred match for Latin. License for Frutiger by Linotype sold separately.
Available exclusively in Thailand from Cadson Demak’s Linotype Operation. Please ask for more information.

Sukhumvit สุขุมวิท : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Sukhumvit

8 pt

8 pt

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(กรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผ่าน
เขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้าสู่
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (กรุงเทพมหานครหาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผ่านเขตคลองเตย เขตพระโขนง และ
เขตบางนา ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด

10 pt

10 pt

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผ่น
ดินหมายเลข 3 (กรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่
กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผ่านเขตคลองเตย เขต
พระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัด
ตราด

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(กรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต
ตัดผ่านเขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้าเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัด
ตราด

12 pt

12 pt

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (กรุงเทพมหานครหาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต
ตัดผ่านเขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา
ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่จังหวัดใน
ภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น
เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัด
ตราด

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (กรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่
กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผ่านเขตคลองเตย เขต
พระโขนง และเขตบางนา ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้น
สุดที่จังหวัดตราด

14 pt

14 pt

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(กรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่
กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต ตัดผ่าน
เขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา
ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่
จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด

ถนนสุขุมวิท (Thanon Sukhumvit) หรือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (กรุงเทพมหานครหาดเล็ก) เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครบริเวณเพลินจิต
ตัดผ่านเขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา
ก่อนเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่จังหวัด
ในภาคตะวันออก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก
นั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่
จังหวัดตราด

Sukhumvit สุขุมวิท : Size Comparison

Bold : 20 pt

Light : 16 pt

Regular : 12 pt

“ถึงแม้ทก
ุ วันนีเ้ รือ
่ งของขัน
้ นตอนการทำ�ใหเ้ กิดไฟล์
ฟอนต์อาจจะไมใ่ ชส
้ ง
่ิ ทีเ่ กินทีจ
่ ะหาอีกตอ
่ ไป การขยาย
ตัวของกลุม
่ ผูท
้ พ
่ี อจะมีความรูพ
้ น
้ื ฐานดา้ นเทคโนโลยี
ก็เริม
่ มองเห็นขอ
้ ดีของการสง
่ ตอ
่ ความรู้ เหตุทเ่ี ป็น
เช่นนีน
้ า่ จะเป็นเพราะวา่ ในทุกชว่ งทีบ
่ า้ นเราเกิดอาการ
สะดุดเรือ
่ งของการพัฒนาฟอนต์ ทุกครัง
้ ลว้ นเป็นผล
สืบเนือ
่ งมจาก การตัง
้ ใจเก็บชุดความรูใ้ นวงจำ�กัด”
กลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่าการจำ�กัดวงของความรู้
เป็นการเพิ่มความพิเศษ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทาง
จำ�กัดความรู้ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้
ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่าง
มาก ที่นักออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าว
เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจาก
มุมมืด กลายตัวมาเป็นความรู้เชิงเปิด
เมื่อมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางจึงก่อ
ให้เกิด การทดลอง การถกเถียง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นที่
หลากหลาย ท้ายสุดคือการแข่งขันซึ่งจะ
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อันที่จริง
แล้วแนวคิดการจำ�กัดความรู้เชิงปิดนี้เป็น
ปัญหาในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึกใน
สังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้
จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอเพ้นท์ไทป์
อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วยเหตุผลทางด้าน
การจำ�กัดองค์ความรูแ้ ละการไม่มก
ี ลุม่ ก้อน
ทางการพัฒนาฟอนต์ หากยังพอจำ�กัน
ได้ถึงความโกลาหลในการเปลี่ยนผ่าน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากฮาร์ดแวร์ ส่งมาสู่ซอฟแวร์ และการ
เปิดประตูสู่การใช้ยูนิโค๊ตเพื่อประโยชน์
ทางการสื่อสารและการจัดการข้อมูล
ในระดับนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการจัด
ระเบียบเรื่องการเก็บข้อมูลเชิงมหภาค
แน่นอนที่ “ฟอนต์” กุญแจสำ�คัญในการ
ทำ�ให้ข้อความแสดงผล มนุษย์เราเข้าใจ
ในข้อมูล ตลอดจนถึงการมีอารมณ์ร่วม
กับข้อมูล แตกเป็นความคิดเห็น หรือใช้

เพียงแค่การสื่อสารขั้นพื้นฐาน ฟอนต์
ต้องมีการปรับตัว โอเพ้นท์เป็นหน้าต่างที่
สามารถทำ�ให้เราเปิดเข้าไปในความเข้าใจที่
พ้องกันได้ดว้ ยข้อตกลงทีเ่ รียกว่ายูนิโค๊ต
อนาคตของการแปลข้อมูลข้ามภาษา
ก็ถูกตั้งไว้บนฐานของยูนิโค๊ตนี้เอง
เมื่อการมาของโอเพ้นท์ไทป์ประจบกับ
การเรียนรู้จากการผิดพลาดของการ
เก็บองค์ความรู้เชิงปิด ผลลัพท์จงึ ออก
มาในลักษณะการขยายวงความรูเ้ รือ
่ ง
เทคนิค การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ในขณะ
ที่ทักษะ และ ความรู้เรื่องการออกแบบถูก
กลบให้เป็นเรือ
่ งรอง ลักษณะพิการนี้เป็น
ไปในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบแข
นงอื่นๆ ที่ถูกการเข้ามาของคอมพิวเตอร์
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ไข้วเขว ในกรณี
ของฟอนต์ ก็คือ ฟอนต์ถูกมองใน
ลักษณะการให้ความสำ�คัญต่อการทำ�
ออกมาเป็นไฟล์ได้อย่างไรมากกว่าแบบ
ตัวอักษรที่บรรจุภายใน
ณ จุดที่โอเพ้นท์ไทป์และความรู้เชิงเปิด
บรรจบกัน ทำ�ให้เรื่องฟอนต์ถูกแบ่งออก
เป็นสองสายอย่างชัดเจน
สายการออกแบบ และ สายเทคนิค สาย
ทางการออกแบบดูจะเฟื่องฟูมากในช่วง

Sukhumvit สุขุมวิท : Size Comparison

Light : 8 pt
Bold : 12 pt

จากคอลัมน์ Brief Encounter นิตยสารคอมพิวเตอร์อาร์ต ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ภายใต้ชื่อบทความ The making of 3DWorldTHA ขั้นตอนก่อนการมาถึงของฟอนต์ที่ชื่อ 3DWorldTHA

The creative – คัดสรรดีมาก ดีสทริบิวชั่น
ฟอนต์ภายใต้การดูแลของคัดสรรดีมากดีสทริบิวชั่น (หรือที่เคยรู้จักกันในนาม พฤติกรรมตัวอักษร) ออกสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกในปี 2539 พวกเขาเป็นบริษัท
ผู้แทนจำ�หน่ายฟอนต์ภาษาไทยที่รวบรวมนักออกแบบตัวอักษรชั้นนำ�ที่มีประสบการณ์
อย่างข้นคลั่กเอาไว้ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่การผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับกาออกแบบ
ที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดการแบ่งปันผลอย่างเป็นธรรมอีกด้วย

Regular : 8 pt

”

Bold : 10 pt

The project – 3D WORLD
& ImagineFX Thai Edition
เมื่อมีการรวมตัวกันของ
นิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ออกแบบ คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี อย่าง 3D WORLD
และ ImagineFX ในเวอร์ชั่น
ภาษาไทยทั้งที ทีมงานก็ตั้งใจ
เลือกสรรตัวอักษรไทยแบบ
ใหม่เพื่อใช้ในเล่มโดยเฉพาะ ซึ่ง
นิตยสาร 3D WORLD ฉบับ
อังกฤษเลือกแบบตัวอักษร
ละตินประจำ�เล่มเพื่อสร้างภาพ
ลักษณ์ คือฟอนต์ WeddingSans ที่ออกแบบโดย Andrea
Tinnes จาก Typecuts งาน
ออกแบบฟอนต์ไทยตัวใหม่เพื่อ
ใช้กับนิตยสาร 3D WORLD
& ImagineFX ในฉบับภาษา
ไทย จึงเกิดจากโจทย์หลักๆ 2
ประเด็น คือ แบบตัวอักษรไทย
ที่สอดคล้องกับ Wedding
Sans บวกกับอีกหนึ่งโจทย์คือ
ทางนิตยสาร 3D WORLD
& ImagineFX ถูกใจฟอนต์
“อุตสาหกรรม” (UtSaHaGumm) ที่ออกแบบโดยอนุทิน
วงศ์สรรคกร จากทางคัดสรรดี
มาก ซึ่งเป็นแบบตัวอักษรไทยที่
มีลักษณะโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยม
มุมมน ให้ความรู้สึกถึงความเป็น
เทคโนโลยี นั่นคือโจทย์ตั้งต้น
สำ�หรับโปรเจ็กต์นี้

“

“ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติแล้วทางคัดสรรดีมากรับงานคอสตอมหรือฟอนต์เพื่อองค์กร
ค่อนข้างหลากหลาย งานออกแบบฟอนต์ประเภทนี้จะต่างออกไปจากการจำ�หน่ายสิทธิ
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฟอนต์สำ�หรับขาย คอสตอมมีโจทย์ ซึ่งโจทย์ที่ว่าจะแตกต่างออก
ไปตามแต่ละองค์กร” เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช ไทป์ดีไซเนอร์ผู้รับผิดชอบงานนี้เริ่มต้น
เล่าก่อนบอกต่อว่า “บางโจทย์ลูกค้าอาจจะไม่มีภาพในใจหรือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
ก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำ�การศึกษา วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ วิธีคิด วัฒนธรรมของ
องค์กร เพื่อที่จะนำ�เสนอแบบตัวอักษรใหม่ ให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อสาร
จากองค์กรนั้นๆ หรือบางองค์กรอาจจะมีภาพในใจอยู่ก่อนแล้ว เช่น บริษัทแม่ที่เมือง
นอกเลือกหรือสั่งทำ�ฟอนต์ละตินชุดใดชุดหนึ่งในการสร้างแบรนดิ้ง จึงต้องการแบบตัว
อักษรไทยที่สอดคล้องเป็นบุคลิกเดียวกัน”
ขนบธรรมเนียมปกติที่คุ้นเคยของการออกแบบตัวอักษร คือ การสร้างโครงสร้างตัว
อักษรที่เป็นโครงสร้างแบบเดียวกันเพื่อให้ชุดอักษรนั้นดูกลมกลืนกันมากที่สุด แต่แนวคิด
นั้นกลับไม่ใช่สำ�หรับ WeddingSans “ผมว่ามันเหมือนการเอาตัวอักษร 2 บุคลิกมา
แต่งงานกันเลย” เอกลักษณ์บอกติดตลก ขณะเห็นตัวอักษรนี้เป็นครั้งแรกโดยการคาด
เดาจากชื่อ
จากการทำ�การศึกษาถึงแบบตัวอักษรละตินชุดนี้ ทำ�ให้เห็นว่ามีโครงสร้างหลักๆ ในชุด
อักษรร่วมสมัยนี้ อยู่ 2 โครงสร้าง คือ ลักษณะโครงสร้างที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมมนตาม
รูปแบบนิยมสำ�หรับงานที่ต้องการสื่อสารถึงความทันสมัยและเทคโนโลยี ซึ่งส่วนนี้มี
ความละม้ายกับฟอนต์อุตสาหกรรมของเรา แต่ที่แปลกออกไปจากปกตินิยมคือ มีอีก
โครงสร้างที่ผสมอยู่คือ ลักษณะตัวอักษรที่เป็นลักษณะกลมที่ต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่ง
ทั้งสองโครงสร้างที่ต่างกันนี้ ถูกเลือกออกแบบให้มีปริมาณตัวอักษรที่ใกล้เคียงกัน รวม
ทั้ง ตัวละตินพิมพ์ใหญ่ (capitals) ที่ค่อนข้างผอม กับ ตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) ที่
ค่อนข้างกว้างซึ่งขัดแย้งกัน
สิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำ�คัญที่ทางทีมออกแบบของคัดสรรดีมาก คิดว่าควรจะนำ�เสนอ
ให้ทางทีมของนิตยสาร 3D WORLD & ImagineFX Thai Edition ให้เข้าใจตรงกัน
ในประเด็นแรกก่อนที่กระบวนการออกแบบจะดำ�เนินต่อไป การอ่านการออกแบบจาก
ต้นแบบละตินจึงมีความสำ�คัญมาก ฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจตรรกะของตัวละตินก่อน
ที่จริงแล้ว แนวคิดเรื่องการนำ�โครงสร้างตัวอักษรสองตัวมาผสมผสานกันไม่ใช่เรื่อง
แปลก แต่ส่วนใหญ่แล้วแบบตัวอักษรที่ถูกออกแบบใหม่นั้นจะถูกออกแบบให้กลมกลืนกัน
แต่เพราะ Wedding Sans ชุดนี้ได้อิทธิพลมาจากงาน Family Affair: a family album of font marriages ซึ่งเป็น MFA Thesis Project ที่ CalArts ของ Andrea
Tinnes เอง เป็นโปรเจ็กต์ที่เอาแบบตัวอักษรแต่ละคู่มาผสมหรือแต่งงานกันเหมือนที่
เอกลักษณ์เกริ่นไว้ ความคิดที่จะให้ตัวอักษร 2 โครงสร้างที่ต่างกันอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เกิด
จากความผิดพลาดทางการออกแบบอย่างแน่นอน แต่การเลือกที่จะกระจายบุคลิกว่าตัว
ใดเหลี่ยมตัวใดมนนั้นถูกพิจารณาโดยตรรกะใด?
เราพยายามหาแนวความคิดเพื่อจับจริตดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการกระจา
ยลักษณะเด่นสองประเภทในฟอนต์ชุดนี้ ระบบตัวนำ�ค้านกับตัวตาม ถูกนำ�มาใช้ได้
อย่างไม่ขัดเขินมากเพราะการออกแบบภาษาไทยมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่บ้างอย่างเช่นในชุด
ของ พ ฟ ผ ฝ ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเหมือนกันทั้งสี่ตัว ตัวอักษรบางตัวไม่ได้ใช้โครงสร้าง
เดียวกัน Christian Schwartz ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนแบบ
คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนความคิดของเอกลักษณ์และอนุทิน ที่ว่า น่าจะ
เป็นในเรื่องของการกระจายความสมดุลให้กับสองบุคลิกเมื่อพิมพ์เคล้ากันมากกว่า ซึ่งไม่
ได้หมายความถึงสัดส่วน 50 : 50 เสมอไป เพราะตัวอักษรบางกลุ่มเราจะพบเห็นได้บ่อย
กว่าที่เหลือ เมื่อทำ�ความเข้าใจกับแนวคิดนี้ที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร Wedding Sans
ทางคัดสรรดีมากจึงคิดว่า เราควรที่จะคงเจตนาของนักออกแบบเดิมไว้ขณะที่ออกแบบ
ตัวอักษรไทย
ในกระบวนการออกแบบหลังจากทำ�ความเข้าใจกับโจทย์ เนื่องจากเรามีแบบตัวอักษรไทย
ที่ชื่อ ‘อุตสาหกรรม’ เป็นโครงตั้งต้น จากนั้นเราเริ่มจากการหาโครงสร้างสัญฐานหลัก
ของตัวอักษรไทยและปรับให้เข้าและพอดีกันกับตัวละตินที่มีความกว้างหลากหลายของ
ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กที่ขัดกัน รวมถึงการปรับหาความหนาบางของตัวอักษรเมื่อใช้ร่วมกัน
กับละติน ซึ่งส่วนนี้เป็นงานปกติที่นักออกแบบตัวอักษรต้องคำ�นึงเป็นอันดับ

Sukhumvit สุขุมวิท : 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

Sukhumvit สุขุมวิท : Latin Character
Frutiger Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Frutiger Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Frutiger Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

*Shown Frutiger as a preferred match for Latin. License for Frutiger by Linotype sold separately.
Available exclusively in Thailand from Cadson Demak’s Linotype Operation. Please ask for more information.

Sukhumvit สุขุมวิท : 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

Sukhumvit สุขุมวิท : Thai Character - Regular

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

Sukhumvit สุขุมวิท : 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

Cadson Demak Co.,Ltd.
Linotype Partnership Operation
140 Thonglor Soi 4 Kaulin Bld. #302
Sukhumvit 55 Rd., Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T + 662 - 392 - 5285
F + 662 - 714 - 8591
info@cadsondemak.com
www.cadsondemak.com

