ทองหล่อ
Name : Thonglor™
Release Date : 1st March 2014
Type Director : Anuthin Wongsunkakon
Designer : Anuthin Wongsunkakon,
Chorong Kim, Ekaluck Peanpanawate
Technician : Suppakit Chalermlarp

Thonglor ทองหล่อ

ไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครฯ

ความเจริญแผ่ขยายตามลำ�ดับ

ย่านธุรกิจสำ�คัญ

ซอยสุขุมวิท ๕๕
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา

ทางขนาน
ถนนทองหล่อ
บรรยากาศแปรผันตามเวลา

เส้นทางเชื่อมต่อคมนาคมสายหลัก

สถานบันเทิง

Thonglor ทองหล่อ

Hairline : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชั่นที่ชัดเจนก็คือการมองเห็นเ
ภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อ
แตกต่างทางประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดของกนัก
Thin : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชั่นที่ชัดเจนก็คือการมองเห็นเ
ภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่ง เป็น
ข้อแตกต่างทางประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดของ
Light : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพงาน
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตกต่างทาง
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบแต่ละคน ก
Regular : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นผล งา
พงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตก
ต่างทางประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบ

Thonglor ทองหล่อ

Bold : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพง
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตกต่ างทา
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบ แต่ละ
Heavy : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นจ
ภาพงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อ
แตกต่างทางประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ของนนัก

Thonglor ทองหล่อ

Hairline Italic : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชั่นที่ชัดเจนก็คือการมองเห็นภาพขงา
นที่เสร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตกต่างทาง
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดของนักออกแบบแต่ละ
Thin Italic : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชั่นที่ชัดเจนก็คือการมองเห็นภาพ ขงา
นที่เสร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นข้อแตกต่างทาง
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดของนักออกแบบแต่ละ
Light Italic : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพงานทีเ่ สร็จ
สมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตกต่างทางประสบ การณ
อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบแต่ละคนการอธิบายหรือโน้ม
Regular Italic : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพงานทีเ่ สร
สมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นข้อแตกต่างทางประสบการณ
อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบแต่ละคน การอธิบายหรือ

Thonglor ทองหล่อ

Bold Italic : 36 pt

ก รมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพงอนทีเ่ สร
สมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นข้อแตกต่างทางประสบการณ
อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบแต่ละคนการอธิบาย หรือ
Heavy Italic : 36 pt

การมีอาร์ตไดเร็คชัน่ ทีช่ ดั เจนก็คอื การมองเห็นภาพ งาน
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์อย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นข้อแตกต่างของ
ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ของนักออกแบบแต่ละ

Thonglor ทองหล่อ : Weight

Hairline

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thin

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Light

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Regular

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thonglor ทองหล่อ : Weight

Bold

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Heavy

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thonglor ทองหล่อ : Weight

Hairline Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thin Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Light Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Regular Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thonglor ทองหล่อ : Weight

Bold Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Heavy Italic

ทองหล่อ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Thonglor 0123456789
กขคงจฉชด ABCDEabcde

Thonglor ทองหล่อ : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

Thonglor

8 pt

8 pt

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การเปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่งการทำ�
ลาย หรือชุดความเชื่อว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกำ�หนดเท่า
นั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใด อันที่จริงแล้วมีความเข้าใจ
ผิดอย่างมาก ว่าชุดความคิดลักษณะดังกล่าวถูกใช้ทั้งในฟากของนักออแบบ
อนุรักษ์นิยมเท่านั้น แต่ในความจริงแล้วนักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การเปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่งการทำ�ลาย หรือชุดความเชื่อ
ว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่าง
ใด อันที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่าชุดความคิดลักษณะดังกล่าวถูกใช้ทั้งในฟากของนักออก
แบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้น แต่ในความจริงแล้วนักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดความคิดเดียวกัน
นี้เช่นกันโดยนำ�มาถามกับตนเองในการพัฒนาแบบ ในขณะที่นักออกแบบแนวอนุรักษ์นิยมอาจจะบัง

10 pt

10 pt

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การเปลี่ยนแปลง
นำ�มาซึ่งการทำ�ลาย หรือชุดความเชื่อว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้อง
เป็นไปตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งที่
ใหม่แต่อย่างใดอันที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่าชุด
ความคิดลักษณะดังกล่าวถูกใช้ทั้งในฟากของนักออแบบอนุรักษ์
นิยมเท่านั้น แต่ในความจริงแล้วนักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็น
ต้องใช้ชุดความคิดเดียวกันนี้เช่นกัน โดยนำ�มาถามกับตนเอง

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การเปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่งการทำ�ลาย
หรือชุดความเชื่อว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใดอันที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดอย่างมากว่าชุด
ความคิดลักษณะดังกล่าวถูกใช้ทั้งในฟากของนักออแบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแต่ใน
ความจริงแล้วนักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดความคิดเดียวกันนี้เช่นกันโดย
นำ�มาถามกับตนเองในการพัฒนาแบบ ขณะที่นักออกแบบแนวอนุรักษ์นิยมอาจจะ
บังคับการออกแบบด้วยกฎความเชื่อชุดดังกล่าวนักออกแบบแนวร่วมสมัยกลับมอง

12 pt

12 pt

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การ
เปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่งการทำ�ลาย หรือชุดความเชื่อ
ว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกำ�หนด
เท่านั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่าง
ใดอันที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดไปอย่างมากว่าชุด
ความคิดลักษณะดังกล่าวได้ถูกใช้ทั้งในฟากของนัก
ออกแบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแต่ในความจริงแล้วนัก
ออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดความคิดเดียว

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ การเปลี่ยนแปลงนำ�มา
ซึ่งการทำ�ลาย หรือชุดความเชื่อว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไปตาม
ที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใดอัน
ที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่าชุดความคิดลักษณะดังกล่าว
ถูกใช้ทั้งในฟากของนักออแบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแต่ในความจริงแล้ว
นักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดความคิดเดียวกันนี้เช่นกันโดย
นำ�มาถามกับตนเองในการพัฒนาแบบ ในขณะที่นักออกแบบแนวอนุ
รักษ์นิยมอาจจะบังคับการออกแบบด้วยกฎความเชื่อชุดดังกล่าวอาจ

14 pt

14 pt

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพ
การเปลี่ยนแปลงนำ�มาซึ่งการทำ�ลายหรือชุด
ความเชื่อว่าแบบตัวตัวอักษรจะต้องเป็นไป
ตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใด อันที่จริงแล้วมี
ความเข้าใจผิดอย่างมากว่าชุดความคิดใน
ลักษณะดังกล่าวถูกใช้ทั้งในฟากของนักออก
แบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแต่ในความจริงแล้ว
นักออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดของ

แนวความคิดที่ตัวอักษรเป็นของที่ควรเคารพว่าการเปลี่ยน
แปลงนำ�มาซึ่งการทำ�ลายหรือชุดความเชื่อว่าในแบบตัวตัว
อักษรจะต้องเป็นไปตามที่ถูกกำ�หนดเท่านั้นเหล่านี้ล้วนแล้ว
แต่มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใดอันที่จริงแล้วมีความเข้าใจผิด
อย่างมากว่าชุดความคิดลักษณะดังกล่าวยังถูกใช้ทั้งในฟาก
ของนักออแบบอนุรักษ์นิยมเท่านั้น แต่ในความจริงแล้วนัก
ออกแบบร่วมสมัยก็จำ�เป็นต้องใช้ชุดความคิดชุดเดียวกันนี้
เช่นกัน โดยนำ�มาถามกับตนเองในการพัฒนาแบบในขณะ
ที่นักออกแบบแนวอนุรักษ์นิยมอาจจะบังคับการออกแบบ

Thonglor ทองหล่อ : Size Comparison

Heavy : 20 pt

ความเข้าใจให้เห็นภาพด้วยการอุปมาอุปมัยถ้าเรามอง
ว่าชุดความคิดดังกล่าวเป็นรั้วขั้นอยู่ตรงกลาง ระหว่าง
ข้างนอก(ร่วมสมัย)และข้างใน(อนุรักษ์นิยม)คนที่อยู่ด้าน
นอก พยายามดึงรั้วเข้าด้านตัวเองเพื่อให้คนด้านในมีพื้น
ที่มากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมนี้จะเห็นได้ว่าส่งผลดีกับคน
ด้านในมากกว่า เพราะจะทำ�ให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่
อีกมากมายยังไม่ต้องนับเรื่องการต้องทนแรงเสียดทาน

Thin : 16 pt

สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในวงการการออกแบบตัวอักษรสะท้อนภาพโครงสร้างอื่น
ในสังคมไทยได้อย่างน่าสนใจ กรอบจารีตในการออกแบบตัวอักษรนั้นส่งผล
โดยตรงกับรูปร่างหน้าตาของการออกแบบเลขนศิลป์ หากแต่เรื่องดังกล่าว
ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเชิงลึกน้อยมากอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนใหญ่จะเป็นแค่
เสียงบ่นว่าไม่มีฟอนต์ไทยที่เหมาะกับงาน ฟอนต์ไทยมีความหลากหลายไม่

Regular : 12 pt

ในกรณีที่มีการถกเถียงเรื่องแบบตัวอักษรและ
กรอบความคิดดังกล่าวก็จะถูกนำ�มาประยุกต์
ใช้อีกเช่นกันและมักจะอ้างอิงกับประวัติศาสตร์
ที่ตัดตอนมาเป็นส่วนๆ เฉพาะที่สนองกับความ
คิดเห็นของตน โดยละที่จะมองประวัติศาสตร์
เป็นภาพรวมอีกทั้งยังมักนำ�การวิจารณ์แบบ
ตัวอักษรไปผูกกับเรื่องคุณค่าทางสังคมอุดม
คติที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงส่วนใดที่ออกไป
นอกรีตก็จะถูกประณามอย่างเป็นสูตรสำ�เร็จ
ในการวัดว่าของเดิมดีกว่าเสมอโดยไม่ดูบริบท
ของปัจจุบัน บ้านเรามีเนื้อในเป็นอนุรักษนิยม
(หรือจะเรียกจารีตนิยม แล้วแต่พอใจ)แต่เป็น
อนุรักษ์นิยมที่ต้องการที่จะร่วมสมัยเพื่อบอก
ว่าตนเองและนานาชาติว่าเราทันตามยุคสมัย
ในกรอบของการออกแบบตัวอักษรของบ้าน
เราก็ยังผูกติดอยู่ในสมการนี้เช่นกัน จะเห็นได้
ว่าการอนุรักษ์จะไม่กินความมาถึงอดีตในระ
ยะใกล้ เพราะลักษณะของสังคมไทยที่แยกตัว
อดีตออกจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและไม่นับ
ว่าปัจจุบันมีความเป็นไทยตามปัจจัยของทาง
สังคมเทคโนโลยีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันเรากำ�ลังยอมรับแบบตัวอักษรไทยใน
หลายแบบที่เกิดขึ้นในยุค ๗๐ ในขณะที่ตีกลับ
แบบร่วมสมัยที่เกิดในบัจจุบันขณะซึ่งอันที่จริง

แล้วมาจากการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานเดียว
กันหรือเราจำ�เป็นต้องรออีกยี่สิบปีโดยให้เวลา
เป็นตัวกำ�หนดและบีบให้เกิดความรู้สึกชอบ
ธรรมจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ปัจจุบันทุกคน
จะมายกยอกันว่าตัวอักษรอย่างมานพติก้าใน
ยุค ๗๐ เป็นคลาสสิค หรือกิติธาดา(ยืนอยู่บน
ความสามารถทางการอ่านของมานพติก้า)ได้
ผ่านเวลามาหลายวรรษกว่าๆปัจจุบันเป็นแบบ
ตัวอักษรที่ถูกนิยมใช้อย่างสามัญ จงใส่ใจกับ
แบบตัวอักษรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและตระหนัก
ถึงคุณค่าของมันโดยไม่จำ�เป็นต้องรอเป็นทศ
วรรษ ทั้งนี้การพัฒนาแบบตัวอักษรไทย ถึงแม้
จะเริ่มต้นอย่างกว้างขวางและอย่างจริงจังได้
ไม่นาน ปริมาณความหลากหลายอาจจะยังมี
ไม่สูง แต่นับได้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆ นับจากก่อน
และหลังดิจิตอลแบบตัวอักษรไทยพัฒนาการ
ที่รวดเร็วมากในรอบสามสิบปี จนต่างชาติยัง
ต้องจับตามองถึงปรากฎการณ์นี้และยังได้ตั้ง
คำ�ถามกันว่า ค่ากลางในความสามารถในการ
อ่านเติบโตสัมพันธ์กันหรือไม่ เกิดการสำ�ลัก
หรือต่อต้านแบบตัวอักษรมากน้อยได้แค่ไหน
เพราะถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ การ
เคลื่อนเข้าสู่ยุคตัวอักษรละตินไร้เชิงฐานที่ใช้
เวลาร่วมศตวรรษ (๙๗ ปี นับตั้งแต่ช่วงของ
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ถึงแม้ทุกวันนี้เรื่องของขั้นนตอนการทำ�ให้เกิดไฟล์ฟอนต์อาจจะไม่ใช้สิ่งที่เกินที่จะหาอีกต่อไป การขยายตัวของกลุ่มผู้ที่พอจะมีความรู้พื้นฐานของด้านเทค
โนโลยีก็เริ่มมองเห็นข้อดีของการส่งต่อความรู้ เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าในทุกช่วงที่บ้านเราเกิดอาการสะดุดเรื่องของการพัฒนาฟอนต์ทุกครั้งก็
ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การตั้งใจเก็บชุดความรู้ในวงจำ�กัดกลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่า การจำ�กัดวงของความรู้นั้นได้สืบเนื่องมาจากขั้น

ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทางจำ�กัดความรู้ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้ได้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างมาก ที่นักออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้จากข้อ
ผิดพลาดดังกล่าวเรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัวออกจากมุมมืด กลายตัวมาเป็นความรู้เชิงเปิด เมื่อมีการเข้า
ถึงอย่างกว้างขวางจึงก่อให้เกิด การทดลอง การถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นที่หลาก
หลาย ท้ายสุดคือการแข่งขันซึ่งจะการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อันที่จริงแล้วแนวคิดการจำ�กัดความรู้เชิงปิด
นี้เป็นปัญหาในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้ จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอ

Hairline : 8 pt

Heavy Italic : 10 pt

"
ในวงการแฟชั่นทั่วโลก
“แฟชั่นแบรนด์” ก็เหมือน “มนุษย์”
นั่นแหละครับ มันก็มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย
มีตอนรุ่งเรือง มีตอนตกต่ำ�จะแตกต่าง
จากมนุษย์เราก็ตรงที่ หลายแบรนด์
ลาจากไปในขณะที่บางแบรนด์สามารถ
ปัดฝุ่นอัพเดทกลับมาเกิดใหม่แถมไปได้
ดีก็มีเยอะบังเอิญว่าผมมีโอกาสได้ผ่าน
ตารายงานประจำ�ปีของแบรนด์เสื้อผ้า
ที่กำ�ลังมาแรงแบรนด์หนึ่งในรอบสามสี่
ปีที่ผ่านมากวาดสายตาไปเจอประวัติ
และที่มาที่ไปของแบรนด์นี้ ผมคิดว่ามี
ที่มาที่ไปที่น่าสนใจจึงขอนำ�เรื่องนี้มา
ถ่ายทอดให้ได้อ่านกันครั้งแรกที่ผมได้
เจอะเจอกับเสื้อผ้ายี่ห้อนี้ คร่าวๆเมื่อ
ประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วจำ�ได้ถึงร้าน
ใหญ่ที่เซาท์สตรีท ซีพอร์ต ในนิวยอร์ค
เสื้อผ้าร้านนี้ใส่ค่อนข้างยากสำ�หรับผม
แต่ในฐานะนักออกแบบ ผมชอบการ
ควบคุมสไตล์และอิมเมจของร้าน จึง
เป็นเหตุให้เข้าไปเยี่ยมชมเสื้อยืดสไตล์ที่
ใส่แล้วดูเหมือนยืดเยิน กับราคาเหยียบ
ห้าสิบเหรียญอยู่ครั้งคราว ก่อนหน้า
นี้ผมยังเคยแนะนำ�ให้ใครหลายคนซื้อ
ฝากพี่น้องผองเพื่อน เพราะสังคมบ้าน
เราเห่อแบรนด์โน้นยี่ห้อนี้เป็นพักๆ
ต้องรีบใส่และเลิกใส่ก่อนใคร
"

การแลกเปลี่ยนนามบัตรในการติดต่อธุรกิจเป็นเรื่องสามัญที่ปฏิบัติกัน ในสัปดาห์หนึ่งของผมเฉลี่ย
แล้วจะต้องได้รับนามบัตรบ้าบอคอแตกอย่างน้อยสองใบ ครับ ผมเป็นคนชอบสะสมนามบัตรบ้างเล็ก
น้อยถึงปานกลาง แล้วก็ไม่เกรงใจที่จะบอกตรงนี้ด้วยว่าทิ้งนามบัตรน่าเกลียดหลายใบจนนับไม่ถ้วน
แน่นอนที่น่าเกลียดแต่สำ�คัญก็จำ�เป็นต้องเก็บไว้ เพราะมันเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของนามบัตรผม
อยากให้เรามองว่า การเกิดขึ้นของนามบัตร เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของการ
ทำ�กราฟิกดีไซน์เพื่อการพาณิชย์มันเป็นการทำ�งานควบคู่กันของสองศาสตร์หน้าที่หลักของนามบัตร
ก็คือช่วยในการจดจำ�บุคคลและองค์กร มันถูกบรรจุด้วยที่อยู่ที่สามารถติดต่อเพื่อธุรกรรมในอนาคต
เมื่อเวลาผ่านไป โลกพัฒนาขึ้น นามบัตรก็ร่วมแสดงหลักฐานในการก้าวเข้ามาของโทรศัพท์ มาจนถึง
นวัตกรรมล่าสุด อีเมล์ ผมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าข้อมูลบนนามบัตรมีมากขึ้นตามความต้องการที่ได้
เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะยัดข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษ
สองคูณสามนิ้วครึ่งนี้ได้อย่างไร? เพราะทุกวันนี้เราก็เห็นนามบัตรแบบพิมพ์สองหน้าเพิ่มมากขึ้นทุก
วันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามท้ายสุด ณ วินาทีนี้ เจ้านามบัตรใบจ้อยมันก็ยังเป็นการลงทุนที่ถูกสตางค์ที่
สุดแล้วสำ�หรับการแนะนำ�ตัวเองครับการแนะนำ�ตนเอง การยื่นและแลกเปลี่ยนนามบัตร ก็นำ�มาซึ่ง
เรื่องที่ทำ�ให้เราได้คิดผมเองออกแบบนามบัตรมานักต่อนัก จนกระทั่งทำ�ให้มองข้ามอะไรเกี่ยวกับ
นามบัตรไปตั้งหลายอย่าง เข้าตำ�ราใกล้นักมักไม่เห็น สงสัยว่าใครบางคนเบื้องบนเห็นท่าจะไม่ดี จึง
ต้องทำ�ให้เกิดเรื่องมาเตือนสติเรื่องมีอยู่ว่า สองสามเดือนก่อนผมได้รับโทรศัพท์มาตามขายสมาชิก
คลับของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง แปลกใจว่าไปได้ชื่อและเบอร์โทรมาได้อย่างไร ถามไปถามมาจึงถึง
บางอ้อว่ามีสาเหตุมาจากนามบัตรนึกย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมัยเรียนหนังสือผมเคยทำ�นามบัตรไว้อำ�
คนเล่น แต่ไม่คิดว่าเจ้านามบัตรเหล่านั้นจะยังลอยไปลอยมา ไม่ถูกทิ้งไปไหนต่อไหนกลับถูกใช้ไป
เปลี่ยนมือตกทอดกันไปอยู่ในมือของนักขายท่านนี้เธอก็ช่างน่ารักเหลือเกินมีความพยายามในการ
ขายไม่ลดละ ก็บนหน้าบัตรมันเขียนว่าประธานกรรมการ แหม ตำ�แหน่งใหญ่เอาการเชียวนาหลังจาก
บอกปัดและวางหูโทรศัพท์ ในฐานะที่เป็นนักออกแบบ มันทำ�ให้คิดได้ว่าพลังแห่งการแนะนำ�และชี้
ชวนของนามบัตรมีมากแค่ไหน และที่สำ�คัญมันทำ�งานเป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ได้เช่นกันพอคิดได้ก็เลย
นึกถึงบรรดานักออกแบบเอง ที่เดี๋ยวนี้ก็มีวัฒนธรรมการดำ�รงตำ�แหน่งแปลกๆ บนนามบัตรที่ได้มา
โดยเฉพาะพักหลังนี้ อย่างต่ำ�ทุกคนมีตำ�แหน่งเป็นอาร์ตไดเร็คเตอร์กันหมด สงสัยเหมือนกันว่าไม่มี
ใครเป็นดีไซน์เนอร์เลย แล้วอาร์ตไดเร็คเตอร์เหล่านั้นไปกำ�กับใครกันหนอ เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ที่
คุณสามารถอุปโลกน์ตนเองให้มีตำ�แหน่งหน้าที่อย่างไรก็ได้บนหน้าบัตรนี้ บางครั้งตำ�แหน่งบนนาม
บัตรมันก็อาจจะเป็นตำ�แหน่งจริงๆ แต่ทางพฤตินัยนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องชวนให้คิด
เกี่ยวกับนามบัตรวิ่งมาชนผมอีกครา เห็นจะเป็นตอนที่ไปงานแสดงสินค้าส่งออกในวันเจรจาการค้า
กับอีกสองเกลอที่ทำ�งานบริษัทในเครือมือถือยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ผมเกิดสนใจกับสินค้าชิ้นหนึ่งจึงเข้า
ไปสอบถาม พูดคุยกันอยู่สองสามประโยคก็มาถึงวาระของการยื่นนามบัตร เขาเริ่มสอบถามสำ�รวจ
ความจริงจังของผม และผมก็เดินจากมาด้วยความผิดหวังตะหงิดๆ ที่ความสนใจของผมไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากการพยายามขาย เดินไปบ่นไป เพื่อนเกลอจึงลากผมกลับไปยังบูธเดิมที่ว่า แนะนำ�ตัว
ด้วยการยื่นนามบัตรของบริษัทยักษ์ใหญ่ต้นสังกัด ภาพพจน์และชื่อเสียงของต้นสังกัดได้ถูกนำ�มา
แนะนำ�ตัวและรับรองบุคคลด้วยกระดาษใบเล็กๆ หนึ่งใบ ความเชื่อถือไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบุคคลใน
สภาพการลักษณะนี้ นั่นน่ะสินะใครมันจะมารู้จักบริษัทออกแบบเล็กๆ แถวซอยทองหล่อ มองกลับมา
ในโลกการทำ�งานของนักออกแบบ หลายต่อหลายครั้งที่ออฟฟิศได้งานออกแบบโลโก้ องค์กรบริษัท
ต่างๆ เดี๋ยวนี้เกือบร้อยทั้งร้อยมาพร้อมกับการออกแบบหัวจดหมายและนามบัตร ผมว่าบ้านเราได้
พัฒนาไปมากแล้วในเรื่องภาพพจน์พื้นฐานขององค์กร เมื่อเทียบกับสิบกว่าปีที่แล้ว ช่วงเวลานั้นการ
ออกแบบโลโก้อันละพันสองพันในเวลาสองวันเป็นเรื่องปกติ “คุณมาเก็บเงินอีกสองเดือนนะ ขอบคุณ
มาก เราจะเอาไปทำ�นามบัตรด่วนแถวมาบุญครองเอง” ผมว่าบริษัทห้างร้านต่างๆ เข้าใจความสำ�คัญ
ของภาพพจน์และนามบัตรมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อาจจะยังไม่ดี แต่ก็ดีขึ้น เมื่อมองกลับไปจากตรงนี้สำ�
หรับออฟฟิศขนาดเล็กของผมและผองเพื่อนเราต่างเป็นโรคขี้เบื่อนามบัตรบริษัทเราเพียรขยันเปลี่ยน
ทุกสองปี อยากจะเปลี่ยนมันทุกปีเหมือนกันแต่ดูจะระห่ำ�เกินไป เราลงทุนกับนามบัตรเพราะมันคือ
หน้าตา มันคือบุคลิกขององค์กร มันคือกระดาษชิ้นเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลในการติดต่อ หลายๆ
ครั้งที่มันเป็นตัวเชื่อมให้เกิดลูกค้าใหม่ เกิดการแนะนำ�โดยส่งผ่านมือต่อมือกันไป ลูกค้าเก่าก็ไม่ลืม

Thonglor ทองหล่อ : 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

Thonglor ทองหล่อ : Latin Character
Thonglor Hairline
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Thin
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor ทองหล่อ : Latin Character
Thonglor Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Heavy
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor ทองหล่อ : Latin Character
Thonglor Hairline Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Thin Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Light Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Regular Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor ทองหล่อ : Latin Character
Thonglor Bold Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor Heavy Italic
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Hairline

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Hairline Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Thin

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Thin Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Light

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Light Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Regular

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Regular Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Bold

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Bold Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Heavy

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

Thonglor ทองหล่อ : Thai Character - Heavy Italic

Thai Consonants

Thai Marks, Numbers,
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

