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BusabaEathai บุษบา อีทไทย

นางสาวบุษบาอาสาทำ�อาหาร

ขนมรวมมิตร
รสชาติเปรี้ยวจี๊ดกำ�ลังดี

ตรงกลาง
กรุงเทพฯ ถึง ลอนดอน
สั่งเมนูสำ�หรับมื้อเช้าระหว่างการเดินทาง

ต้มยำ�สูตรเด็ด
แวะทักลองชิมพร้อมของหวาน

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

BusabaEathai บุษบา อีทไทย

Medium : 36 pt

งานปรับแบบอัตลักษณ์ และเมนู ของ
ร้าน “บุษบา อีทไทย” ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ นำ�มาสู่การออกแบบตัวอักษร
Bold : 36 pt

ไทย ที่กลมกลืนกับแบบตัวอักษรภาษา
อังกฤษที่ถูกเลือกใช้มาจนเป็นที่จดจำ�
ประกอบด้วย ๒ น้ำ�หนัก ธรรมดา และ

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : Weight

Medium

Bold

บุษบา อีทไทย ๐๑๒๓๔๕๖
AG Rounded 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
บุษบา อีทไทย ๐๑๒๓๔๕๖
AG Rounded 012345678
กขคงจฉชด ABCDEabcde

*Shown AG Book Rounded as a preferred match for Latin. Designed by Günter Gerhard Lange (Berthold).
For Cadson Demak. Thai glyphs and table are exclusively commissioned by Busuba EatThai.

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

BusabaEathai

8 pt

8 pt

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการอาหารตามความต้องการของ
ลูกค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมายของ "ภัตตาคาร"
หรือ "restaurant" ว่า คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมาย
ถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการอาหารตามความต้องการของ
ลูกค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมายของ "ภัตตาคาร" หรือ
"restaurant" ว่า คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง การ
ให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช 1700
(ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่ออธิบายถึงสถานที่ให้บริการซุปและขนมปัง ในปัจจุบัน

10 pt

10 pt

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการอาหารตาม
ความต้องการของลูกค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตย
สถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่จำ�หน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมายของ "ภัตตาคาร" หรือ
"restaurant" ว่า คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งหมายถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดยใช้
คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243)

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการอาหารตาม
ความต้องการของลูกค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทอม
พาวเวอร์ ให้ความหมายของ "ภัตตาคาร" หรือ "restaurant"
ว่า คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง การ
ให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์
ศักราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่ออธิบายถึงสถานที่ให้

12 pt

12 pt

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการ
อาหารตามความต้องการของลูกค้า ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง
อาคารที่จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทอม พาว
เวอร์ ให้ความหมายของ "ภัตตาคาร" หรือ "restaurant" ว่า คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษา
ฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer
of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอยบริการ
อาหารตามความต้องการของลูกค้า ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อาคารที่
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความ
หมายของ "ภัตตาคาร" หรือ "restaurant" ว่า คำ�
ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมาย
ถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดย
ใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช 1700 (ประมาณ

14 pt

14 pt

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอย
บริการอาหารตามความต้องการของลูกค้า
ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 หมายถึง อาคารที่จำ�หน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมาย
ของ "ภัตตาคาร" หรือ "restaurant" ว่า
คำ�ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งหมายถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer
of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์

ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร เป็นร้านที่คอย
บริการอาหารตามความต้องการของลูกค้า
ตามพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 หมายถึง อาคารที่จำ�หน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทอม พาวเวอร์ ให้ความหมาย
ของ "ภัตตาคาร" หรือ "restaurant" ว่า คำ�
ว่า"restaurant" มากจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่ง
หมายถึง การให้กำ�ลังงาน (restorer of energy) โดยใช้คำ�นี้มาตั้งแต่ต้นศริสต์ศักราช

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : Size Comparison

Bold : 20 pt

Medium : 16 pt

Medium : 12 pt

โดยปกติแล้วจะเป็นที่ทราบกันว่าในภาคเรียน
ที่สอง ผมจะไม่ค่อยรับสอนหนังสือที่ไหน
อันที่จริงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมเอาไว้ใช้
ประกอบกิจการแถมกิจกรรมส่วนตัว อ่าน
หนังสือเพิ่มเติม และอะไรอื่นๆ เทือกนั้น แล้วก็
ควานหาวัตถุดิบใหม่สำ�หรับฤดูกาลสอนถัดไป
แต่เทอมที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ผมทำ�ตัวหลุดจากข้อแม้
ปัจเจกเชิงดัดจริตดังกล่าว หลังจากที่บอกรับห้องเรียน
นอกรอบปัจเจกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ความน่าสนใจของห้องเรียนและวิชาที่รับผิด
ชอบก็อยู่ตรงที่ นักศึกษากว่าครึ่งห้องเป็นนักศึกษาแลก
เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมส์ ประเทศอังกฤษ
จะว่าไปแล้วเบอร์มิงแฮมส์ ไม่ใช่เมือง
ใหญ่วุ่นวายเมื่อเทียบกับกรุงเทพ
หากจะเทียบกันให้ถูกคู่น่าจะเป็น
ลอนดอนมากกว่า ดังนั้นการที่นำ�
นักศึกษาจากเมืองเล็กในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มาอยู่ในเมืองหลวง
ขนาดใหญ่ของประเทศกำ�ลังพัฒนา
จึงเป็นที่มาของเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจ
ในคาบแรก ผมจำ�ได้ว่าเริ่มต้นชั่วโมง
ด้วยการแนะนำ�ตัวตามธรรมเนียม
จากนั้นก็เริ่มพูดคุยเรื่อยเปื่อยเพื่อให้
เกิดความคุ้นเคยและเพิ่มสภาพคล่อง
ของบทสนทนา ตระเตรียมคำ�ถาม
ไว้จำ�นวนหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้าง
กิจกรรมและละลายพฤติกรรม
ตามประสบการณ์แล้วนักศึกษาไทย
มีความจำ�เป็นอย่างมากที่จะต้อง
ใช้ระบบนี้ เพราะไม่ค่อยได้ถูกปลูก
ฝังให้มีส่วนร่วมในห้องเรียนหรือ
การแสดงความคิดเห็น ในขณะที่
นักศึกษาตะวันตกเท่าที่เคยสัมผัส
มานั้นกลับตรงกันข้าม คำ�ถามเชิง
การออกแบบตามระเบียบที่ต้อง
ถามเป็นคำ�ถามแรกเห็นจะหนีไม่พ้น

"ในฐานะทีต
่ นเองเป็นนักออกแบบ
รูส
้ ก
ึ อย่างไรกับกรุงเทพเมือ
่ แรก
เห็น"เพียงคำ�ถามเดียว คำ�ตอบทีไ่ ด้
และบทสนทนาต่อเนือ
่ งในคาบเรียน
แรกวันนัน
้ ก็กน
ิ เวลาเกือบทัง
้ คาบ
เรียน แทบไม่มค
ี วามจำ�เป็นทีจ
่ ะต้อง
ใช้ค�ำ ถามทีต
่ ระเตรียมมาอีกกระบุง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนยกมือตอบกัน
เป็นระวิง ในขณะที่นักศึกษาไทยถูก
ถามคำ�ถามที่ตอบยากยิ่งกว่า เพราะ
ใกล้ตัวจนไม่สามารถหยิบจับมาตอบ
ได้คล่องตัวนัก "ในฐานะที่ตนเอง
เป็นนักออกแบบ รู้สึกอย่างไรกับ
กรุงเทพที่เราอยู่" นักศึกษาไทยจึง
ขอสงวนความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่ง
ผมก็เข้าใจอยู่เหมือนกันว่ามันเป็น
คำ�ถามที่ฟังดูไม่ยากแต่ไม่ง่ายนักที่
จะตอบ
สิ่งที่น่าสนใจจนต้องเก็บมาเขียน ก็
เห็นจะเป็นคำ�ตอบแนบคำ�ถามจาก
นักศึกษาหญิงแลกเปลี่ยนคนหนึ่ง
เธอเปรยว่า "แปลกใจที่พบว่าเมือง
ไทยใช้ภาษาอังกฤษเยอะมาก พอๆ
กับภาษาไทยเลย" เออ เธอสังเกตุ

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : Size Comparison

Medium : 8 pt
Bold : 12 pt

จาก บันทึกบรรยาย อนุทิน วงศ์สรรคกร
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เมื่อกล่าวถึง postmodern ในงานเขียนขึ้นมาทีไร ก็รู้สึกว่ามันลำ�บากเหลือ
เกินเวลาที่จะอธิบายคำ�ศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูเหมือนจำ�เป็นต้องเสีย
เวลาอ้อมไปบรรยายขยายความไปเสียทุกคำ� เป็นการเสียเวลามากทีเดียวใน
การเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครั้นจะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วบรรยายไป
เลย ก็อาจจะทำ�ให้ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ตรงกันได้ หลายๆคำ�ก็ยุ่งยาก
มากถ้าจะต้องเขียนอธิบายแทรกในบทความนั้นๆ

Medium : 8 pt

Bold : 10 pt

”

Subvert เป็นการ
แสดงออกทางความคิด
โดยการกลับค่าของวิธี
การนำ�เสนอหรือคอนเซ็ป
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น สามารถยกตัวอย่าง
ขยายความให้เห็น เพื่อช่วย
การเข้าใจได้ดังนี้ ตัวอย่าง
เช่นการใช้แก้วน้ำ�มาเป็น
บล๊อค เพื่อการสร้าง
ปราสาททราย จะเห็นได้ว่า
เราได้ทำ�การเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ที่พึงสมควรของแก้ว
น้ำ� ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อการใช้เป็นภาชนะใส่
เครื่องดื่ม โดยการเปลี่ยน
คอนเซ็ป ของแก้วน้ำ�มา
เป็นอุปกรณ์ในหน้าที่อื่นที่
ไม่ใช่สิ่งที่มันสมควรที่จะเป็น
ตัวอย่างในลักษณะของการ
เปลี่ยนสถานะทางคอนเซ็ป
ในลักษณะที่เรียกว่า Subvert ยังสามารถพบเห็นได้
ทั่วไปในชีวิตประจำ�วันรอบๆ
ตัวเราหากเราหัดที่จะสังเกตุ
เช่น การนำ�เอาแผ่น diskette ที่เสียแล้วมาใช้แทนที่
รองแก้ว หรือการใช้หลอด
ทดลองมาเป็นแจกันใส่
ดอกไม้ อาจกล่าวได้ว่าการ
กระทำ�ที่เรียกว่า Subvert
นี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในสมอง เป็นการตัดสินใจ
หลังจากการมองสิ่งต่างๆ
รอบตัว และเกิดความคิด
ใหม่กับการนำ�ไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่เป็นการ
นำ�ไปสู่การได้มาซึ่งสิ่งใหม่

“

คำ�ศัพท์ทั้ง 10 คำ� ที่ได้รวบรวมและขยายความให้นี้ เราจะสามารถพบเห็นได้
บ่อยในงานเขียน และการบรรยายเกี่ยวกับ postmodern design หลายๆ
คำ�ที่เลือกมารวบรวมในบทความนี้ บางคำ�อาจจะมีคำ�อธิบายที่คลุมเคลือไม่
สามารถหาคำ�ในภาษาไทยที่ลงตัวได้ ก็เป็นเพราะการแสดงออกทางความรู้สึก
บางประการนั้นไม่มีคำ�ภาษาไทยที่สามารถอธิบายได้ชัดเจน จะว่าไปแล้วลำ�พัง
ฝรั่งเองก็ยังต้องการคำ�ขยายความเช่นกัน เพราะฉะนั้นจะนับภาษาอะไรกับ
พวกเราคนไทย
Simulacrum คำ�นี้มีรากศัพท์มาจากคำ�ว่า Simulate เมื่อแปลความหมาย
จากคำ�ว่า Simulate จะได้ความหมายค่อนข้างชัดเจนในตัวเองพอสมควร
ซึ่งหมายถึงการลอกเลียนแบบ แต่วิธีการใช้คำ�ว่า Simulacrum นั้นจะใช้ใน
ลักษณะที่แตกต่างออกไป คำ�ว่า Simulacrum เองจะแปลได้ความหมายว่า
ลักษณะที่บ่งบอกถึงความไม่ใช่ของแท้ เป็นลักษณะการลอกเลียนอย่างไม่มี
รสนิยม ตัวอย่างเช่น โต๊ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ทำ�จากแผ่นไม้อัด แต่บุผิวหน้า
ด้วยแผ่นสังเคราะห์ลายไม้เทียม หรือ การนำ�รูปวาดหรืองานศิลปะของปลอม
มาใส่กรอบที่เกินราคาของรูปที่สมควรเป็น หรือ เสื่อน้ำ�มันปูพื้นราคาถูกที่มี
ลวดลายของกระเบื้องหรือลายหินอ่อนหรูๆ เหล่านี้คือตัวอย่างการลอกเลียน
แบบอย่างไร้สติและรสนิยม ซึ่งผู้ลอกก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเทียบกับของ
จริงได้ ลักษณะดังที่กล่าวมาทำ�ให้เราสามารถเรียกเมืองอย่างลาสเวกัส ซึ่งมี
ปลูกสร้างส่วนใหญ่ในเมืองเป็นการลอกเลียนแบบสถานที่ต่างๆในโลกว่าเป็น
Simulacrum City ที่ยกมาให้เห็นทั้งหมดนี้น่าจะเพียงพอต่อการทำ�ความ
เข้าใจคำ�นี้
Pastiche นั้นเป็นลักษณะที่สามารถพบได้ทั่วไปในยุค postmodern คำ�นี้
มีความหมายตรงตัวว่า ปนเป ผสม(ไม่ผสาน) จะเห็นได้ว่างานออกแบบทุก
แขนงในยุคนี้จะเป็นลักษณะที่เราสามารถเรียกได้ว่า Pastiche กล่าวคือ การ
จับเอาลักษณะของสไตล์ต่างๆมาปะติดปะต่อกัน เช่น การผสมกันของแบบ
ตัวอักษร Serif กับ Sans จนเกิดเป็น Semi Serif สำ�หรับในเชิงของงาน
สถาปัตยกรรม ก็อย่างเช่นงานของ Michael Graves ที่ใช้ความโดดเด่น
ของ Roman กับความเรียบง่ายและสีของ modern หากพูดเป็นภาษาชาว
บ้านให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือการจับแพะชนแกะเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นลักษณะ
ครึ่งๆกลางๆ ดูแปลกตาออกไปจากปกติ โดยการกระทำ�เช่นนี้จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้ความแม่นของนักออกแบบเป็นสำ�คัญ การที่ postmodernist ใช้
การ Pastiche ในการสร้างงานบ่อยครั้ง จึงเกิดคำ�พูดที่ว่า postmodernist ไม่ได้ทำ�ให้เกิดสิ่งใหม่หากแต่เป็นการหยิบยืมสิ่งเด่นๆของยุคก่อนๆมา
ยำ�จนเละ เหตุผลก็คือ หลายๆ ครั้งที่การทำ�ลักษณะนี้เป็นการเสื่ยงต่อการที่
งานสำ�เร็จจะดูไร้รสนิยมในการออกแบบ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด ก็อย่างเช่น
ตึกแถวในประเทศไหนไม่รู้ที่บ้าทำ�เสา Roman อย่างไร้สติ และรสนิยม
Mediocre เป็นคำ�ที่มักใช้ในการวิจารณ์งานออกแบบ ความหมายของคำ�นี้
นั้นไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร สามารถแปลได้ว่า ความรู้สึกตรงกลาง กระท่อน
กระแท่นไม่โน้มเอียงไปในทางดีหรือเลว แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะ
ประเมินคุณค่าของงานเป็นเกรดหรือตัวเลขได้ กล่าวคืองานไม่น่าสนใจจน
ต้องหยุดพิจรณา แล้วก็ไม่เลวถึงขนาดไม่อยากที่จะมอง การยกตัวอย่าง
สำ�หรับคำ�นี้คงจะลำ�บาก เพราะคงไม่มีใครอยากได้ยินว่างานตนเองเป็นแค่
Mediocre Design อีกทั้งแน้วโน้มของความรู้สึกที่มีต่อคำ�นี้ออกจะหนักไป
ในทางลบมากกว่าในความรู้สึกของเจ้าของงาน เมื่อได้รับการวิจารณ์ว่าเป็น
Mediocre Design แต่อย่างน้อยก็พอที่จะสามารถโล่งอกได้ว่า งานของเรา
ก็ไม่ถึงกับชั่วร้ายในระดับที่รับไม่ได้เสียทีเดียว
Camp คำ�นี้อาจจะทำ�ให้สับสนว่ามันคืออะไร หมายความว่าอะไรกันแน่ คำ�
นี้นั้นสามารถแปลได้ตรงตัว ซึ่งความหมายตรงตัวก็คือ ค่าย หรือที่เรา
นิยมเรียกทับศัพท์ว่า แค้มป์ แต่ในความหมายที่ postmodernist มีต่อ
คำ�นี้นั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คำ�ว่า Camp นั้นจะใช้เรียกแทนความ
รู้สึกที่มีต่องานลักษณะที่ เมื่อรสนิยมแย่ๆ พยายามที่จะทำ�งานออกมาให้
ได้ดี แสดงความพยายามอย่างมากในงาน แต่ยังไงก็ไม่สามารถทำ�ออกมา
ให้ดีได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำ�นี้ในการเรียกสไตล์การทำ�งาน ที่จงใจ

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : 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

BusabaEathai บุษบา อีทไทย : Latin Character
AG Book Rounded Medium
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

AG Book Rounded Book
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

*Shown AG Book Rounded as a preferred match for Latin. Designed by Günter Gerhard Lange (Berthold).
For Cadson Demak. Thai glyphs and table are exclusively commissioned by Busuba EatThai.

BusabaEathai บุษบา อีทไทย - Medium

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 ปํ อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚
ญฐ
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

BusabaEathai บุษบา อีทไทย - 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 ปํ อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚
ญฐ
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

