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Designer : Smich Smanloh
Technician : Suppakit Chalermlarp

Wittayakarn วิทยาการ

เสาอากาศสำ�หรับติดตั้งภายใน

กระจายสัญญาณ
พร้อมสายสัญญาณและฐานแม่เหล็ก

รองรับทุกเครือข่าย

หลายขนาด
เน้นการกระจายสัญญาณ

เป็นเส้นตรง
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร
เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า

รับส่งได้ดีในทิศทางที่กำ�หนด

Wittayakarn วิทยาการ

อุปกรณ์สำ�หรับรับและส่งคลื่นความถี่วิทยุ

ติดบนหลังคา
มีหลายขนาดและรูปแบบ
พร้อมสายนำ�สัญญาณ

สัญญาณชัด
สามารถรับส่งคลื่นได้ดีในทุกทิศทาง

ทำ�ด้วยอะลูมิเนียม

ทนอากาศ
สามารถเพิ่มสายและติดตั้งใช้งานได้ทันที

สำ�หรับเครื่องรับโทรทัศน์ในบ้าน

Wittayakarn วิทยาการ

Thin : 36 pt

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นคลื่นที่เกิด
จากคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กตั้ง
ฉากกันและเคลื่อนที่ไปยังทิศทาง
Extra Light : 36 pt

มีความถี่ในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ
มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างแสงสี
แดงกับคลื่นวิทยุสสารทุกชนิดที่มี
Light : 36 pt

อยูบ
่ นระนาบฉากกับทิศการเคลือ
่ นท
ของคลืน
่ โดยไม่อาศัยตัวกลาง จึง
สามารถเคลือ
่ นที่ในสุญญากาศได้
Regular : 36 pt

แถบสีรง
ุ้ ทีป
่ รากฏจากการแยกแสง
ขาวด้วยปริซม
ึ นอกจากนัน
้ แล้ว
สามารถเป็นความหมายอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่

Wittayakarn วิทยาการ

Medium : 36 pt

เกิดขึ้นในช่วงความถี่วิทยุบนเส้น
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถใ
ต้มน้ำ�ร้อนได้แล้วช่วยลดโลกร้อนไ
Bold : 36 pt

ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ระบบ
ไกล สร้างกล้องอินฟราเรดที่
สามารถมองเห็นวัตถุในความ
Black : 36 pt

ดังนัน
้ คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้า จึง
มีประโยชน์มากในการสือ
่ สาร
และโทรคมนาคม และทางการ

Wittayakarn วิทยาการ : Weight

Thin

Extra Light

Light

Regular

วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

*Shown Ford Antenna as a preferred match for Latin. Originally the Thai design commissioned by Ford (Thailand).
For commercial purpose, license for Antenna by Font Bureau sold separately. Please ask for more information.

Wittayakarn วิทยาการ : Weight

Medium

Bold

Black

วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde
วิทยาการ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ford Antenna 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

*Shown Ford Antenna as a preferred match for Latin. Originally the Thai design commissioned by Ford (Thailand).
For commercial purpose, license for Antenna by Font Bureau sold separately. Please ask for more information.

Wittayakarn วิทยาการ : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Wittayakarn

8 pt

8 pt

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งของความยาวลวดหรือ
ท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศจะต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�
นั้นได้ สายอากาศของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอากาศ
จากสายอากาศ

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งของความยาว
ลวดหรือท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศจะต้องให้กระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�นั้นได้ สายอากาศของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะ
สร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอากาศจากสายอากาศ

10 pt

10 pt

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งของ
ความยาวลวดหรือท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศ
จะต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�นั้นได้ สายอากาศของ
เครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะ
ประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปใน
อากาศจากสายอากาศ

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง
ของความยาวลวดหรือท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับ
สายอากาศจะต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�นั้นได้
สายอากาศของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุ
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอากาศจากสายอากาศ

12 pt

12 pt

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบใดแบบ
หนึ่งของความยาวลวดหรือท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้
สำ�หรับสายอากาศจะต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ตัวนำ�นั้นได้ สายอากาศของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้า
จะสร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะประกอบไป
ด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปใน
อากาศจากสายอากาศ

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบ
ใดแบบหนึ่งของความยาวลวดหรือท่อกลวง
ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศจะต้องให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�นั้นได้ สายอากาศ
ของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุ
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนาม
ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปใน
อากาศจากสายอากาศ

14 pt

14 pt

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็นแบบ
ใดแบบหนึ่งของความยาวลวดหรือท่อกลวง
ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศจะต้องให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�นั้นได้ สายอากาศ
ของเครื่องส่งกระแสไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุ
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนาม
ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปใน
อากาศจากสายอากาศ

สายอากาศ คือ ตัวนำ�โลหะ ซึ่งมักจะเป็น
แบบใดแบบหนึ่งของความยาวลวดหรือ
ท่อกลวง ตัวนำ�ที่จะใช้สำ�หรับสายอากาศ
จะต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ�
นั้นได้ สายอากาศของเครื่องส่งกระแส
ไฟฟ้าจะสร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอากาศ
จากสายอากาศ

Wittayakarn วิทยาการ : Size Comparison

Bold : 20 pt

Light : 16 pt

Regular : 12 pt

สายอากาศ คืออุปกรณ์ที่ทำ�หน้าที่รับ
สัญญาน ทั้งภาพและเสียง เข้าไปยัง
ภาครับของเรา ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือ
โทรทัศน์ ก็ตาม แต่ในประเทศไทยมัก
จะเรียกสายอากาศว่า เสาอากาศ ซึ่ง
ผิด เรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่า สาย
อากาศ
สายอากาศที่ดีจะต้องสามารถรับสัญญาณที่
ต้องการได้แรงที่สุด มีอัตราการขยายสูง จะต้อง
ไม่รับสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณสะท้อน
กลับ และต้องมีอิมพิแดนซ์เหมาะสมกับสายนำ�
สัญญาณ เพื่อถ่ายทอดไปยังเครื่องรับได้เต็มที่
ในระบบสื่อสารใดๆ เรา
ต้องการให้สัญญาณที่รับได้
ปลายทางมีความแรงมากๆ
อย่างน้อยที่สุดแรงพอที่จะชนะ
สัญญาณนบกวนได้ และอยู่ใน
เกณฑ์ที่ความไวของเครื่องรับ
จะทำ�งานได้ ความแรงที่สถานี
ปลายทางจะมีค่าสูงหรือต่ำ�
เพียงใดนั้นขึ้นกับองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญคือ ถ้าเป็นการส่ง
สัญญาณไปตามสายส่ง
สัญญาณส่วนมากจะสูญ
เสียไปในรูปของความร้อนใน
สายส่งเนื่องจากความต้านทาน
ของสายส่ง และเนื่องจาก
ฉนวนที่นำ�มาทำ�สายส่งไม่เป็น
ฉนวนที่ดีจริง การสูญเสีย
ของสัญญาณในแพร่กระจาย
คลื่นออกอากาศ คลื่นวิทยุ
บางส่วนถูกลดทอนกำ�ลังลง
ในตัวกลางที่คลื่นเดินผ่านไป
การสื่อสารในย่านความถี่สูง
(HF หรือ High Frequency)
นั้น ต้องอาศัยการสะท้อน

คลื่นจากชั้นบรรยากาศ Ionosphere กลับมายัง โลกซึ่งมี
ลักษณะเป็นตัวกลางที่ประกอบ
ด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีอนุภาค
ประจุไฟฟ้าบวกและอนุภาค
ที่เป็นกลางทางไฟฟ้า เมื่อ
คลื่นวิทยุเดิน ทางไปสะท้อนชั้น
บรรยากาศ คลื่นบางส่วนจะ
ถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศ
นั้น การสื่อสารที่ใช้ความถี่สูง
มาก ( VHF หรือ Very High
Frequency) เช่นการติดต่อ
ของหน่วยตำ�รวจตระเวน
ชายแดนในป่าการสื่อสารจะ ไป
ไม่ได้ไกล ทั้งนี้เพราะต้นไม้ใบไม้
ในป่าจะดูดกลืนคลื่นวิทยุไว้เป็น
ส่วนมาก การสื่อสารที่ใช้คลื่น
ไมโครเวฟ (Microwave) เชื่อม
โยงระหว่าง สถานีถ่ายถอด
ทวนสัญญาณการสูญเสียของ
คลื่นวิทยุเนื่องจากบรรยากาศ
เม็ดฝุ่นละอองหรืออณูของ
ออกซิเจนดูดกลืนไว้

Wittayakarn วิทยาการ : Size Comparison

Light : 8 pt
Bold : 12 pt

ปัจจุบันประเทศทั่วโลกใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ผลิต
และส่งกระจายคลื่นวิทยุออกสู่บรรยากาศตลอดเวลา โดยที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้

คลื่นวิทยุสามารถทะลุเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ และอาจทำ�ลาย
เนื้อเยื่อของอวัยวะภายในบางชนิดได้ ผลการทำ�ลายจะมากหรือ
น้อย ขึ้นอยู่กับความเข้ม ช่วงเวลาที่ร่างกายได้รับคลื่นและชนิด
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะที่มีความไวต่อคลื่นวิทยุ นัยน์ตา และอัณฑะ
เป็นอวัยวะที่อ่อนแอที่สุดเมื่อได้รับคลื่นวิทยุช่วงไมโครเวฟ

Regular : 8 pt

Bold : 10 pt

"อันตรายจากคลื่นวิทยุ
จะเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่ทำ�งานใกล้ชิดหรือ
ได้สัมผัสกับคลื่นที่มี
ความเข้มสูงและต่อ
เนื่องเป็นเวลานาน
เท่านั้น ซึ่งคล้ายกับผู้
ที่ทำ�งานเกี่ยวกับรังสี
ย่อมมีโอกาสได้รับ
อันตรายมากกว่าคน
ทั่วไป อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันมนุษย์ใช้
คลื่นวิทยุในการสื่อสาร
กันอย่างมาก ทำ�ให้ใน
บรรยากาศและตัวเรา
ถูกปกคลุมและห่อหุ้ม
ด้วยคลื่นวิทยุมากขึ้น
ถ้าสมมติว่าตาสามารถ
ตรวจจับคลื่นวิทยุได้ ก็
คงจะเห็นคลื่นวิทยุเหล่า
นี้ทั้งห่อหุ้มและทะลุผ่าน
รวมทั้งถูกดูดกลืนโดย
ร่างกายตลอดเวลา แต่
มนุษย์ยังโชคดีที่ระดับ
ความเข้มของคลื่นวิทยุ
ในบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมมีค่าต่ำ�มาก
ไม่เป็นอันตรายใด ๆ ทั้ง
สิ้นต่อร่างกาย"

คลื่นวิทยุช่วงความถี่ต่าง ๆ อาจมีผลต่อร่างกายดังนี้
คลื่นวิทยุที่มีความถี่น้อยกว่า 150 เมกะเฮิรตซ์ (มีความยาวคลื่น
มากกว่า 2 เมตร) คลื่นจะทะลุผ่านร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ
เนื่องจากไม่มีการดูดกลืนพลังงานของคลื่นไว้ ร่างกายจึงเปรียบ
เสมือนเป็นวัตถุโปร่งใสต่อคลื่นวิทยุช่วงนี้ คลื่นวิทยุที่มีความถี่
ระหว่าง 150 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1.2 จิกะเฮิรตซ์ (มีความยาวคลื่น
ระหว่าง 2.00 ถึง 0.25 เมตร) คลื่นวิทยุช่วงนี้สามารถทะลุผ่าน
เข้าไปในร่างกายได้ลึกประมาณ 2.5 ถึง 20 เซนติเมตร เนื้อเยื่อ
ของอวัยวะภายในบริเวณนั้นจะดูดกลืนพลังงานของคลื่นไว้ถึง
ร้อยละ 40 ของพลังงานที่ตกกระทบ ทำ�ให้เกิดความร้อนขึ้นใน
เนื้อเยื่อ โดยที่ร่างกายไม่สามารถรู้สึกได้ ถ้าร่างกายไม่สามารถ
กระจายความร้อนออกไปในอัตราเท่ากับที่รับเข้ามา อุณหภูมิหรือ
ระดับความร้อนของร่างกายจะสูงขึ้น เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ
ร่างกาย ความร้อนในร่างกายที่สูงกว่าระดับปกติอาจก่อให้เกิดผล
หลายประการ เช่น เลือดจะแข็งตัวช้ากว่าปกติ ผลอันนี้ถ้ามีการ
เสียเลือดเกิดขึ้น อาการจะมีความรุนแรง, การหมุนเวียนของเลือด
เร็วขึ้น หรือฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงจะมีความจุออกซิเจน
ลดลง ทำ�ให้เลือดมีออกซิเจนไม่เพียงพอเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง ๆ เมื่อ
เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนจะทำ�ให้เซลล์สมอง ระบบประสาทส่วนกลาง
และอวัยวะภายในขาดออกซิเจนด้วย อาจทำ�ให้มีการกระตุกของ
กล้ามเนื้อจนถึงชัก ถ้าสภาพเช่นนี้ดำ�เนินต่อไป ผลที่ตามมาก็คือ
ไม่รู้สึกตัวและอาจเสียชีวิตได้ คลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหว่าง 1-3 จิ
กะเฮิรตซ์ (มีความยาวคลื่นระหว่าง 30 ถึง 10 เซนติเมตร) ทั้ง
ผิวหนังและเนื้อเยื่อลึกลงไปดูดกลืนพลังงานได้ราวร้อยละ 20
ถึงร้อยละ 100 ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อ คลื่นวิทยุเช่นนี้เป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อนัยน์ตา โดยเฉพาะเลนส์ตาจะมีความไวเป็น
พิเศษต่อคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 3 จิกะเฮิรตซ์ เพราะเลนส์ตามี
ความแตกต่างจากอวัยวะอื่นตรงที่ไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงและไม่มี
กลไกซ่อมเซลล์ ดังนั้นเมื่อนัยน์ตาได้รับคลื่นอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้
ของเหลวภายในตามีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยไม่สามารถถ่ายโอนความ
ร้อนเพื่อให้อุณหภูมิลดลงได้เหมือนเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่น ๆ จึงจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงตามมา พบว่าถ้าอุณหภูมิของตา
สูงขึ้นเซลล์เลนส์ตาบางส่วนอาจถูกทำ�ลายอย่างช้า ๆ ทำ�ให้ความ
โปร่งแสงของเลนส์ตาลดลง ตาจะขุ่นลงเรื่อย ๆ ในที่สุดจะเกิดเป็น
ต้อกระจก สายตาผิดปกติ และสุดท้ายอาจมองไม่เห็น คลื่นวิทยุที่มี
ความถี่ระหว่าง 3-10 จิกะเฮิรตซ์ (มีความยาวคลื่นระหว่าง 10 ถึง
3 เซนติเมตร) ผิวหนังชั้นบนสามารถดูดกลืนพลังงานมากที่สุด
เราจะรู้สึกว่าเหมือนกับถูกแสงอาทิตย คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงกว่า
10 จิกะเฮิรตซ์ (มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 3 เซนติเมตร) ผิวหนัง
จะสะท้อนให้กลับออกไป โดยมีการดูดกลืนพลังงานเล็กน้อย เคยมี
รายงานทางการแพทย์เมื่อ พ.ศ. 2495 ว่ามีผู้ป่วยเป็นต้อกระจก
จากไมโครเวฟ ผู้ป่วยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคทำ�งานเป็นเวลา 1 ปี ใน
บริเวณที่มีเครื่องกำ�เนิดไมโครเวฟความถี่ 1.5-3 จิกะเฮิรตซ์ ที่
ระดับความเข้ม 100 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร

Wittayakarn วิทยาการ : 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

Wittayakarn วิทยาการ : Latin Character
Ford Antenna Thin
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Ford Antenna Extra Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Ford Antenna Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Ford Antenna Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

*Shown Ford Antenna as a preferred match for Latin. Originally the Thai design commissioned by Ford (Thailand).
For commercial purpose, license for Antenna by Font Bureau sold separately. Please ask for more information.

Wittayakarn วิทยาการ : Latin Character
Ford Antenna Medium
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Ford Antenna Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Ford Antenna Black
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

*Shown Ford Antenna as a preferred match for Latin. Originally the Thai design commissioned by Ford (Thailand).
For commercial purpose, license for Antenna by Font Bureau sold separately. Please ask for more information.

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Thin

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Extra Light

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Light

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท

ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Regular

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท

ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Medium

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท

ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Bold

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท

ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

Wittayakarn วิทยาการ : Thai Character - Black

Thai Consonants

กขฃคฅฆงจฉชซฌ

ญฎฏฐฑฒณดตถท

ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

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

