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MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย

เวอร์ชันภาษาไทยได้ถูกรับรองลิขสิทธิ์เรียบร้อย

เฟบบูอารี ๒๐๑๓
ลัทธินิตยสารสายเลือดอเมริกัน

คติสขุ ารมณ์
บรรณาธิการที่รู้จักกันมากที่สุด

แอนนา วินทัวร์

งดงาม

อัพเดทพร้อมกันกว่า ๓๔ ประเทศทั่วโลก

โอเรียนทอลสไตล์

กับเนื้อหาเจาะลึกวงการแฟชันจากผู้รู้ตัวจริง

ในภาคภาษาไทยฉบับสมบูรณ์

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย

Thin : 36 pt

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอ
สนองการใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของนิตย
VOGUE ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบ
Light : 36 pt

ไทยร่วมสมัย ที่ผสานความเป็นโอลด์สไตล์ และ โม
เดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม ตามรูปแบบ
เดิมของตัวอักษรลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans
Regular : 36 pt

จนทำ�ให้ชุดอักษรนี้มีความน่าสนใจอยู่ใน
ระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ละเอียด
ละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความสวยงาม
Bold : 36 pt

ตามแบบฉบับแนวคิดนิยมของทางนิตยสาร
โดยฉบับเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อม
กันทุกแผงในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Weight

Thin

Light

Regular

Bold

มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
MrEaves Vogue Thai 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗๘
MrEaves Vogue Thai 012345678
กขคงจฉชด ABCDEabcde
มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗๘
MrEaves Vogue Thai 012345678
กขคงจฉชด ABCDEabcde
มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย ๐๑๒๓๔๕๖๗
MrEaves Vogue Thai 01234567
กขคงจฉชด ABCDEabcde

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

MrEaves Vogue Thai

8 pt

8 pt

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนองการใช้งานสำ�หรับภาพ
ลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย
ที่ผสานความเป็นโอลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม ตาม
รูปแบบเดิมของตัวอักษรลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษรนี้มี
ความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ละเอียดละมัยคำ�นึงถึง

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนองการใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของ
นิตยสาร VOGUE ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่ผสานความเป็นโอลด์
สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม ตามรูปแบบเดิมของตัวอักษรลาตินอย่าง
Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษรนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ที่ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความสวยงาม ตามแบบฉบับแนวคิดนิยมของทาง

10 pt

10 pt

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนองการใช้งาน
สำ�หรับภาพลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE ในภาคภาษาไทย
ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่ผสานความเป็นโอลด์สไตล์
และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม ตามรูปแบบเดิม
ของตัวอักษรลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษร
นี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่
ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความสวยงาม ตามแบบ

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนองการใช้งานสำ�หรับ
ภาพลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทย
ร่วมสมัย ที่ผสานความเป็นโอลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่าง
กลมกล่อม ตามรูปแบบเดิมของตัวอักษรลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans จน
ทำ�ให้ชุดอักษรนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่
ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความสวยงาม ตามแบบฉบับแนวคิด
นิยมของทางนิตยสาร โดยฉบับเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกแผง

12 pt

12 pt

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนอง
การใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE
ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่
ผสานความเป็นโอลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วย
กันอย่างกลมกล่อม ตามรูปแบบเดิมของตัวอักษร
ลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษรนี้
มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆ ที่ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความ

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนองการ
ใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE ในภาค
ภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่ผสานความเป็น
โอลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม ตาม
รูปแบบเดิมของตัวอักษรลาตินอย่าง Mr.Eaves Sans จน
ทำ�ให้ชุดอักษรนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความ
สวยงาม ตามแบบฉบับแนวคิดนิยมของทางนิตยสาร โดย

14 pt

14 pt

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน
ตอบสนองการใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของ
นิตยสาร VOGUE ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�
เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่ผสานความเป็นโอ
ลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วยกันอย่าง
กลมกล่อม ตามรูปแบบเดิมของตัวอักษรลาติ
นอย่าง Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษร
นี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้

แบบอักษรชุดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตอบสนอง
การใช้งานสำ�หรับภาพลักษณ์ของนิตยสาร VOGUE
ในภาคภาษาไทย ผ่านน้ำ�เสียงแบบไทยร่วมสมัย ที่
ผสานความเป็นโอลด์สไตล์ และ โมเดิร์น เข้าไว้ด้วย
กันอย่างกลมกล่อม ตามรูปแบบเดิมของตัวอักษรลา
ตินอย่าง Mr.Eaves Sans จนทำ�ให้ชุดอักษรนี้มีความ
น่าสนใจอยู่ในระดับของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่
ละเอียดละมัยคำ�นึงถึงการใช้งานบนความสวยงาม
ตามแบบฉบับแนวคิดนิยมของทางนิตยสาร โดยฉบับ

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Size Comparison

Bold : 18 pt

Thin : 14 pt

Regular : 10 pt

ถึงแม้ทุกวันนี้เรื่องของขั้นนตอนการทำ�ให้เกิดไฟล์
ฟอนต์อาจจะไม่ใช้สิ่งที่เกินที่จะหาอีกต่อไป การ
ขยายตัวของกลุ่มผู้ที่พอจะมีความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีก็เริ่มมองเห็นข้อดีของการส่งต่อความรู้
เหตุที่ เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าในทุกช่วงที่บ้าน
เราเกิดอาการสะดุดเรื่องของการพัฒนาฟอนต์ ทุก
ครั้งล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การตั้งใจเก็บชุด
กลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่า การจำ�กัดวงของความรู้
เป็น การเพิ่มความพิเศษ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทางจำ�กัด
ความรู้ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้ได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างมาก ที่นัก
ออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าว
เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจาก
มุมมืด กลายตัวมาเป็นความรู้เชิงเปิด
เมื่อมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางจึงก่อ
ให้เกิด การทดลอง การถกเถียง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นที่
หลากหลาย ท้ายสุดคือการแข่งขันซึ่งจะ
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อันที่จริง
แล้วแนวคิดการจำ�กัดความรู้เชิงปิดนี้เป็น
ปัญหาในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึกใน
สังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้
จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอเพ้นท์ไทป์
อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วยเหตุผลทางด้าน
การจำ�กัดองค์ความรู้ และการไม่มีกลุ่ม
ก้อนทางการพัฒนาฟอนต์ หากยังพอ
จำ�กันได้ถึงความโกลาหลในการเปลี่ยน
ผ่าน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ ส่งมาสู่ซอฟแวร์
และการเปิดประตูสู่การใช้ยูนิโค๊ตเพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารและการจัดการ
ข้อมูลในระดับนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการ
จัดระเบียบเรื่องการเก็บข้อมูลเชิงมหภาค
แน่นอนที่ “ฟอนต์” กุญแจสำ�คัญในการ
ทำ�ให้ข้อความแสดงผล มนุษย์เราเข้าใจ
ในข้อมูล ตลอดจนถึงการมีอารมณ์ร่วม
กับข้อมูล แตกเป็นความคิดเห็น หรือใช้
เพียงแค่การสื่อสารขั้นพื้นฐาน ฟอนต์
ต้องมีการปรับตัว โอเพ้นท์เป็นหน้าต่างที่

สามารถทำ�ให้เราเปิดเข้าไปในความเข้าใจ
ที่พ้องกันได้ด้วยข้อตกลงที่เรียกว่ายูนิ
โค๊ต อนาคตของการแปลข้อมูลข้ามภาษา
ก็ถูกตั้งไว้บนฐานของยูนิโค๊ตนี้เอง
เมื่อการมาของโอเพ้นท์ไทป์ประจบกับ
การเรียนรู้จากการผิดพลาดของการเก็บ
องค์ความรู้เชิงปิด ผลลัพท์จึงออกมาใน
ลักษณะการขยายวงความรู้เรื่องเทคนิค
การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ในขณะที่ทักษะ
และความรู้เรื่องการออกแบบถูกกลบให้
เป็นเรื่องรอง ลักษณะพิการนี้เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับการออกแบบแขนง
อื่นๆ ที่ถูกการเข้ามาของคอมพิวเตอร์
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ไข้วเขว ในกรณี
ของฟอนต์ก็คือ ฟอนต์ถูกมองใน
ลักษณะการให้ความสำ�คัญต่อการทำ�
ออกมาเป็นไฟล์ได้อย่างไรมากกว่าแบบ
ตัวอักษรที่บรรจุภายใน
ณ จุดที่โอเพ้นท์ไทป์และความรู้เชิงเปิด
บรรจบกัน ทำ�ให้เรื่องฟอนต์ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองสายอย่างชัดเจน สายการ
ออกแบบ และ สายเทคนิค สายทางการ
ออกแบบดูจะเฟื่องฟูมากในช่วงหลังมา
นี้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเข้าถึงเทคนิค
พื้นฐานอย่างเสมอภาค เมื่อวิธีทำ�ทาง
ซอฟแวร์ชัดเจนก็อนุญาตให้นักออกแบบ
ได้ใช้ฝีมืออย่างสะดวก ซึ่งหากเราถาม
ว่า แล้วมันยังเป็นสิ่งลี้ลับอยู่อีกหรือไม่

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Size Comparison

Thin : 8 pt
Bold : 12 pt

สายเสียแล้วสำ�หรับการปฎิรูปการศึกษาการออกแบบ
June 21, 2000 by Anuthin Wongsunkakon

ก่อนที่เราจะนำ�ระบบการเรียนการสอนการออกแบบมาใช้อย่างในปัจุบัน ใน
อดีตนักออกแบบทำ�งานด้วยความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก มีหลักการที่
อ้างอิงจากตัวของตัวเอง มีความคิดที่ค่อนข้างเป็นปัจเจกบุคคล สิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที่สะสม เมื่อ
อิสรภาพทางความคิดนั้นมีอยู่มาก การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง

Light : 8 pt

”

Regular : 10 pt

แต่ปัจจุบันการที่นัก
ออกแบบสักคนจะมีความ
เป็นตัวของตัวเองกลับ
กลายเป็นเรื่องยาก เพราะ
ในการเรียนการสอนการ
ออกแบบสมัยใหม่ ไม่ได้ให้
ความสำ�คัญกับประเด็นนี้
เท่าที่ควร มันเป็นเพียงทาง
เลือกที่ผู้สอนจะบรรจุไว้ใน
รูปแบบการสอนเท่านั้น
ในที่สุด การที่มีความเป็น
ตัวของตัวเองกลับกลาย
เรื่องแปลก กลายเป็นข้อ
พิเศษที่จำ�เป็นต้องมองหา
และต้องใช้ความสามารถ
อย่างสูงของผู้สอนที่จะนำ�
ความเป็นตัวของตัวเอง
ออกมาจากตัวนักศึกษา
มันกลายเป็นปัญหายุ่งยาก
ข้อใหม่ ซึ่งการเรียนการ
สอนการออกแบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนั่นเองเป็นตัวสร้าง
ความยุ่งยากนี้ขึ้น

“

ก่อนอื่นเราต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่า ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้เกิด
จากการสอนให้เป็น มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวนักออกแบบแต่ละคนอยู่แล้ว ผู้
สอนและแนวทางการสอนที่ดี ควรเป็นลักษณะของการส่งเสริมนักศึกษา
ให้เขาเหล่านั้นหาสิ่งที่เป็นตัวของเขาให้เจอ ให้เขาตอบโจทย์ด้วยวิธีของเขา
ให้เกิดการทดลองเพื่อให้เห็นความหลากหลายและความเป็นไปได้ ค้นหา
ความพอใจของตนเอง ไม่ใช่สอนให้เขาทำ�งานแบบที่เหมือนๆ เดิม ตาม
แบบกันไป ส่วนวิธีคิดก็เน้นเพียงเพื่อให้สามารถดำ�รงชีพอยู่ได้ในฐานะนัก
ออกแบบคนหนึ่ง ผลที่ทุกวันนี้ที่เราได้รับก็คือนักออกแบบที่เป็นเหมือนหุ่น
ยนต์ที่ทำ�การออกแบบสไตล์ไหนก็ได้ เราได้ลืมไปอย่างสิ้นเชิงว่าการเรียน
การออกแบบนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อการดำ�รงชีพ มันเป็นการนำ�ไปสู่การค้นพบ
แง่มุมใหม่ๆ ทางความคิด มันมากกว่าการทำ�งานเพื่อแลกมาเป็นเงิน
ต้นเหตุของปัญหาที่กล่าวมานี้มาจากอะไรถ้าไม่ใช่การให้ศึกษาแบบเก่า
ที่ไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาศาสตร์นี้อย่างแท้จริง แล้วเมื่อไหร่ศาสตร์การ
ออกแบบในบ้านเรามันจะเจริญได้ทันกับนานาประเทศ ตราบใดที่การเรียน
การสอนการออกแบบบ้านเรายังคงเป็นไปอย่างปัจจุบันที่มีเพียงชื่อวิชา
โจทย์สั่งงาน อาจารย์ตรวจให้คะแนน และตัวนักศึกษา เราจึงมีนักออกแบบ
จำ�นวนมากที่สูญเสียสิ่งที่ควรจะได้รับจากโรงเรียนไปในโรงเรียนนั่นเอง
ซ้ำ�ร้ายนักออกแบบส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีอุปนิสัยในการให้การศึกษากับ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งนักออกแแบบจำ�นวนมากก็ภูมิใจกับความรู้
อันน้อยนิดที่ได้มาจากโรงเรียน แล้วก็คิดเอาเองว่ามันมากพอ เหล่านี้เป็น
ข้อสำ�คัญที่ทำ�ให้นักออกแบบในเมืองไทยเองไม่สามารถผลักดันอาชีพนี้
ในบ้านเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตรงนี้เองคือจุดที่การศึกษาการ
ออกแบบในลักษณะใหม่ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศาสตร์การ
ออกแบบไม่ให้เป็นเพียงการเข้าอบรมโปรแกรมฝึกวิชาชีพอีกต่อไป
เราต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนการออกแบบในบ้านเรานั้นกำ�ลัง
ประสบความล้มเหลวทางด้านการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ในขณะที่
บ้านเรามีนักออกแบบมากมายจนล้นตลาด กลับมีนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ ความคิด ความอ่านที่แตกต่าง หรือมีสัญชาตญาณความเป็นนัก
วิชาการทางการออกแบบอยู่จำ�นวนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์
ด้วยเหตุนี้การออกแบบในเมืองไทยจึงไม่ค่อยไปถึงไหน เพราะเราเรียนการ
ออกแบบเกือบทั้งหมดเป็นลักษณะของการเรียนเพื่อจบไปทำ�งานเพียง
อย่างเดียว ซึ่งเข้าข่ายการไม่มีทัศนวิสัยในระยะยาว โดยไม่ได้มีการตั้งเป้า
หมายที่จะเรียนออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
มุมมองแบบนี้นักศึกษาเป็นคนคิดเอาเองหรือโรงเรียนเป็นคนปลูกฝัง?
คำ�ตอบนั้นเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ในใจอยู่แล้ว ภาพพจน์ของโรงเรียนสอน
การออกแบบในทุกวันนี้ได้สะท้อนอะไรบางอย่างถึงสิ่งที่โรงเรียนกำ�ลัง
ปลูกฝังให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยมีจุดหลักก็คือ การออกแบบคือ
งาน การเรียนการออกแบบคือการผลิตคนเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและความต้องการของสังคม
ศาสตร์การออกแบบจะไม่สามารถเติบโตจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : 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

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Latin Character
Thin
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : Thai Character - Thin

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

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : 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

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : 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

MrEaves Vogue Thai มิสเตอร์อีฟ โว้ก ไทย : 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
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