นเรศวร
Name : Naresuan™
Client : King Naresuan Film
Release Date : November 2012
Type Director: Anuthin Wongsunkakon
Designer : Chorong Kim
Technician : Suppakit Chalermlarp

Naresuan นเรศวร

นเรศวรมหาราช

ยุทธหัตถี
แผ่พระราชอำานาจอันไพศาลกรุงศรีอยุธา

สงครามสร้างพระเกียรติยศอันกระเดื่องไปไกล

พระทัยหาญกล้าเด็ดเดี่ยว

ราชั
น
นั
ก
รบ
ทรงหลั่งทักษิโณทกประกาศ

อิสระภาพ
ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี
กอบกู้ศักดิ์ศรีเอกราชและเกียรติยศให้อโยธยา

Naresuan นเรศวร

Regular : 36 pt

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสร
ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราช
โอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ

Naresuan นเรศวร : Weight

Regular

นเรศวร ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Naresuan 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Naresuan นเรศวร : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Naresuan

8 pt

8 pt

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิม
ว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ
กษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)
เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระ
เชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรส
ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินี
คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จ
พระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช,

10 pt

10 pt

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มี
พระนามเดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จ
พระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราช
สมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมี
พระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระ
เอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า
พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์
(พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระ
ราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระ
สุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราช
นัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษร
หลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช, พระนเรสส, องค์ดำ� จึงยังไม่สามารถสรุป

12 pt

12 pt

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรร
เพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระ
ราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ
กษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก
มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชา
คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนาม
เดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและ
พระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวัง
จันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระ
อนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดาของ
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์
อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช, พระนเรสส, องค์ดำ� จึง

14 pt

14 pt

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระ
สรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์
ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดา
ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.
2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมี
พระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระ
อนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว)

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่
๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของ
สมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จ
พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมือง
พิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชา
คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดา
ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏใน
ลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช,

Naresuan นเรศวร : Size Comparison

Regular : 20 pt

ถึงแม้ทกุ วันนีเ้ รือ่ งของขัน้ นตอนการทำ�ให้เกิดไฟล์ฟอนต์
อาจจะไม่ใช้สง่ิ ทีเ่ กินทีจ่ ะหาอีกต่อไป การขยายตัวของ
กลุม่ ผูท้ พ
่ี อจะมีความรูพ
้ น้ื ฐานด้านเทคโนโลยีกเ็ ริม่ มอง
เห็นข้อดีของการส่งต่อความรู้ เหตุทเ่ี ป็นเช่นนีน้ า่ จะเป็น
เพราะว่าในทุกช่วงทีบ่ า้ นเราเกิดอาการสะดุดเรือ่ งของ
การพัฒนาฟอนต์ ทุกครัง้

Regular : 16 pt

กลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่าการจำ�กัดวงของความรู้
เป็นการเพิ่มความพิเศษ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทาง
จำ�กัดความรู้ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้
ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่าง
มาก ที่นักออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าว

Regular : 12 pt

เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจาก
มุมมืด กลายตัวมาเป็นความรู้เชิงเปิด
เมื่อมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางจึงก่อ
ให้เกิด การทดลอง การถกเถียง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นที่
หลากหลาย ท้ายสุดคือการแข่งขันซึ่งจะ
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อันที่จริง
แล้วแนวคิดการจำ�กัดความรู้เชิงปิดนี้
เป็นปัญหาในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึก
ในสังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้
จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอเพ้นท์ไทป์
อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วยเหตุผลทางด้าน
การจำ�กัดองค์ความรูแ้ ละการไม่มกี ลุม่ ก้อน
ทางการพัฒนาฟอนต์ หากยังพอจำ�กันได้
ถึงความโกลาหลในการเปลี่ยนผ่าน 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�ให้เราเปิดเข้าไปในความเข้าใจ
ทีพ
่ อ้ งกันได้ดว้ ยข้อตกลงทีเ่ รียกว่ายูนิ
โค๊ต อนาคตของการแปลข้อมูลข้ามภาษา
ก็ถูกตั้งไว้บนฐานของยูนิโค๊ตนี้เอง
เมื่อการมาของโอเพ้นท์ไทป์ประจบกับ
การเรียนรู้จากการผิดพลาดของการเก็บ
องค์ความรู้เชิงปิด ผลลัพท์จงึ ออกมาใน
ลักษณะการขยายวงความรูเ้ รือ่ งเทคนิค
การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ในขณะที่ทักษะ
และ ความรู้เรื่องการออกแบบถูกกลบให้
เป็นเรือ่ งรอง ลักษณะพิการนี้เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับการออกแบบแขนง
อื่นๆ ที่ถูกการเข้ามาของคอมพิวเตอร์
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ไข้วเขว ในกรณี
ของฟอนต์ ก็คือ ฟอนต์ถูกมองใน
ลักษณะการให้ความสำ�คัญต่อการทำ�
ออกมาเป็นไฟล์ได้อย่างไรมากกว่าแบบ

Naresuan นเรศวร : 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

Naresuan นเรศวร : 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
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