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Given that the fonts under design are destined for newspaper
use which usually involves a rather complex type hierarchy
on a busy page layout, a comprehensive family of fonts should
thus be created for the purpose. The family should provide lots
of options to meet requirements regarding point size, weights
and other functions. To that end, Tiga managed to hatch from
the Roman Text four more variants as follows: Titling, Italic,
Caption and Micro. Available in both Latin and Thai.
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FRONT COVER
Crescent Earth seen from Apollo 11.
One-third of the Earth’s sphere illuminated, Earth’s terminator, sunglint, a
portion of east Africa, as photographed from the Apollo 11 spacecraft
during its first lunar landing mission.
Taken on 16-24 July 1969. Image: NASA

INSIDE FRONT COVER
Earthrise. Taken by Apollo 8 crewmember Bill Anders on December 24, 1968,
at mission time 075:49:07 [8] (16:40
UTC), while in orbit around the Moon,
showing the Earth rising for the third
time above the lunar horizon. Image:
NASA/Bill Anders

BACK COVER
The Blue Marble. A photograph of the
Earth taken on December 7, 1972, by
the crew of the Apollo 17 spacecraft
en route to the Moon at a distance of
about 29,000 kilometres (18,000 mi).
Image: NASA/Apollo 17 crew; taken by
either Harrison Schmitt or Ron Evans

INSIDE BACK COVER
Andromeda Galaxy. Image: spacefacts.com/galaxies/andromeda/
DESIGN SPACE PAGE
Space. Image: www.spaceops2018.org
SPECIMEN VERSION: 202002
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TEXT REGULAR

TEXT ITALIC

TEXT MEDIUM

TEXT MEDIUM ITALIC

TEXT BOLD

TEXT BOLD ITALIC

TEXT BLACK

TEXT BLACK ITALIC
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CAPTION REGULAR

MICRO

CAPTION MEDIUM

CAPTION BOLD

CAPTION BLACK
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Size/Purpose-specific adjustments

Forks, pendants
and wine jugs
TIGA TITLING | 76PT

TIGA TEXT BLACK | 18 PT

It is said that one person’s trash is another’s treasure.
FACED WITH PANIC ATTACKS ON HOW TO IMPROVE
Researchers foresee myriad benefits for humanity
TIGA TEXT BOLD | 18 PT

The younger Williams sister has won titles in four decades
THE DISCOVERY BY ARCHAEOLOGISTS OF A HUGE CESSPIT
I have come from the city. I bring you a welcome gift
TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT

Pompeo says killing of Suleimani is part of 'bigger strategy' to
STRONG EARTHQUAKE SHAKES VAST AREA FROM MEXICO
Researchers foresee myriad benefits for humanity
TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

Up to 100 objects, largely dating from the 14th and 15th centuries
CATS AND DOGS: WHY GRUMPY ANIMALS RULE THE INTERNET
Where once there was fury, Palestinian issue now stirs up apathy
TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

Jerry Craft’s story exploring ‘friendship, race, class and bullying in a fresh
FORESEE MYRIAD BENEFITS FOR HUMANITY, BUT ALSO ACKNOWLEDGE
took over as chief executive of Boeing. Photograph: Alex Wong/Getty Images
TIGA MICRO | 10 PT

Oceans are clearest measure of climate crisis as they absorb 90 of heat trapped by greenhouse gases
LESSONS FROM THE 2014 MALAYSIAN AIRLINES DISASTER WERE NOT HEEDED. NOW 176 MORE PEOPLE
Since the feline known as Grumpy Cat died last year, two furry curmudgeons called Chico and Meow
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การจัดการเฉพาะขนาด/วัตถุประสงค์

ที่่ส� วนผลไม้้นึกึ ฝัั น
นัักปฏิิรููปคดีีลึึกลัับ
TIGA TITLING | 76PT

TIGA TEXT BLACK | 18 PT

นายธนาธรกล่่าวอีีกว่ ่า คิิดว่ ่าพวกเราทำ ำ�ได้้ด้ว้ ยการช่่วยกัันคนละไม้้คนละ
สิ่ง่ � ที่่�สำ ำ�คััญคืือการทำ ำ�งานเป็็ นทีีม คนเดีียวไม่่มีใี ครพาอนาคตใหม่่มาถึึง
จากน้ำ ำ�พัักน้ำ ำ�แรงของพวกเราคนละไม้้คนละมืือจารึึกข้้อความ อนค.
TIGA TEXT BOLD | 18 PT

สิิทธิิที่เ�่ ราสามารถที่่จ� ะแสดงออกหรืือสื่่�อสารความรู้้สึ� กึ นึึกคิิดหรืือความเห็็น
เสรีีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) เสรีีภาพในการพููด
(Freedom of Speech) เป็็ นสิิทธิิมนุุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐาน
TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT

แต่่แนวคิิดของสมิิธไม่่ได้้เป็็ นไปอย่่างที่่คิ
� ด
ิ ทุุกอย่่าง เพราะเผอิิญแนวคิิดใหม่่นี้้ �
การคิิดประดิิษฐ์์เครื่่อ� งจัักรใหม่่ (technological revolution) เครื่่อ� งจัักร
เศรษฐศาสตร์์เสรีีกัับการปฏิิวัติ
ั อุิ ต
ุ สาหกรรม (industrial revolution)
TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

โลกาภิิวัต
ั น์์ ซึ่่�งน่่าจะเป็็ นรููปแบบของ “จัักรวรรดิินิยิ มใหม่่” ที่่ค
� รอบครองดิินแดน
บรรษััทข้า้ มชาติิขนาดใหญ่่ สามารถครอบครองเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆ ได้้
“บริิษัทั มหาชน” นี้้�ทำ ำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นต่า่ งก็็เป็็ นนายทุุนนิิรนามที่่ปร
� ะชาชนไม่่รู้้�จัก
ั ชื่่�อเลย
TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

กฎหมายพาณิิ ชย์์ พีี หุ่่ น
� ดีี ชาว กิิ นแจ เม้้มปาก บ่อ่ น ยมบาล สมอลล์์ทอล์์ค จอแจ เวทนา
ขนถ่่ายสิิ นค้้ า คนแจว พาสน์์ กายสิิ ทธิ์์ � ออล เล็็บเท้้า ปณ ความพอดีี พลิิ กแผ่น
่ ดิิ น พิิภพ
บ่่อ เดลีี มายาวีี เที่่� ยวบิิน มาม่่า บน ได้้ ขนาด ถ่า่ ยความหมาย ช่่อ ผกา ความไม่่เสมอภาค
TIGA MICRO | 10 PT

ได้้ดิิบได้้ดีีไมโครเมตรโตมร โภคีี ปฏิิภาค ภา โครมาโตกราฟีี ญาติิ มาณพ ติิดไฟถก โรคแพ้้อากาศตรีีโกณมิิติิ กรรมการก
แพ้้อากาศ ไต้้ อคาเดมีี มรมอดเอิิกเกริิกฟ้้อเก้้าปริิกรอกการออกอากาศ คิิดมาก ตามมีีตามเกิิด บิิต อิิฐ แอฟริิกา มารค
เกเรตาโร คาถา แต้้ คิิดคด ดีีกรีี ปากไม้้ตรีีภพอุุ ปการการโอบอุ้้�มแอ้้ปาเปอเตภาดรการออกอากาศ เริิด โอบอ้้อมอารีี
7

Tiga Titling (ฐิกา พาดหัว)
Aaก

Hhág2
Hhág2
E

E

E

E

Tiga Titling
The name Titling is especially
coined to mean a font that may
serve both as headline and display type. The font is meant for
setting among the top hierarchy
on a page or column. As such,
it should have the following
features:
• Sufficient weight to denote
its hierarchy;
• Narrow glyph width for
packing more characters in a
line;
• Higher contrast than body
type to attract readers;
• Vertical packing of the
glyphs: shorter projections
of parts (ascenders, vowels,
diacritics, etc.) above the
x-height to enable very tight
leading between lines.
The Titling variant comprises
serif Latin and Thai with-loop
glyph sets. Reading tests have
ensured optimum readability
from a distance when the font
is set at 30 points or larger.
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กฐี้้
กฐี้้�ปุ�ปุุไุ ไสส
E

THAI MAXIMUM ASCENT

E

THAI ASCENDERS
LATIN CAPITALS
THAI BODY HEIGHT
LATIN X-HEGHT

E

E

BASELINE
THAI DESCENDER
LATIN DESCENDER
THAI MAXIMUM DESCENT

TITLING COMPARE TO TEXT BLACK

TITLING

TEXT BLACK

TEXT REGULAR

ITALIC

CAPTION

MICRO

Hhág2กฐี้้�ปุไุ ส
Hhág2กฐี้ ้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้ปุ� ไุ ส
Hhág2กฐี้้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
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Tiga Titling
TIGA TITLING | 30 PT

How to make chips out of leftover polenta
THAILAND LEAPS UP GLOBAL DEMOCRAT
These bacteria can live harmlessly inside
TIGA TITLING | 45 PT

Invisible-hand laissez-faire
CREATIVE PROFESSIONALS
Languages and Typography
TIGA TITLING | 80 PT

SPONTANIOUS
Public interest

DIPLOMAT
Anthology
TIGA TITLING | 120 PT
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ฐิิกา พาดหััว
TIGA TITLING | 30 PT

ตะลอนกิินร้้านติ๊๊ก� โภชนา จ.นครปฐม อร่่อยเลิิศสุด
ุ
หุ้้�นไทยปิิ ดตลาดเช้้า ปรัับลด 2.28 ดััชนีีอยู่่�ที่่� 1,571
ผู้้�ติิดเชื้้�อกลุ่่�มแรกเป็็ นคนงานและลููกค้้าของตลาด
TIGA TITLING | 45 PT

ศึึกษาติิดตามผลที่่ตั� วั ผู้้�ปฏิิบัติั กิ าร
ความคิิดสร้้างสรรค์์ของมืืออาชีพ
ี
หน้้าตาภาษา การจััดวางตััวอัักษร
TIGA TITLING | 80 PT

บนมาตรฐานสากล
ศิิลปกรรมศาสตร์์

สััมผัสั อัักษร
นิิติบัิ ญ
ั ญััติ ิ
TIGA TITLING | 120 PT
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Tiga Titling
TIGA TITLING | 80 PT

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZ&
abcdefghijkl
mnopqrstu
vwxyz
123456789
.,:;!?‘’()/
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ฐิิกา พาดหััว
TIGA TITLING | 80 PT

กขฃคฅฆงจฉชซ
ฌญฎฏฐฑฒณด
ตถทธนบปผฝพ
ฟภมยรฤลฦว
ศษสหฬอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ
โ- ใ- ไ- -ุุ -ูู -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -๊๊ -๋๋ -์์ -็็ -ํํ
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Tiga Text (ฐิิกา เนื้้�อความ)
Aaก
Aaก
Aaก
Aaก

Hhág2
Tiga Text
Text is a variant containing
low-contrast serif Latin glyph
set for mixing with Thai withloop characters. Many of the
glyphs herein had been the very
first set in my design process,
and hence they served as the
bases for the letterforms of the
completed font. They have been
tested to ensure optimum readability at sizes of 10 to 11 points.

14

กฐี้้�ปุุไส
TEXT REGULAR

TEXT BLACK

ITALIC

TITLING

CAPTION

MICRO

Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้ ้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้ปุ� ไุ ส
Hhág2กฐี้้�ปุไุ ส
Hhág2กฐี้้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
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Tiga Italic (ฐิกา เอน)
Aaก
Aaก
Aaก
Aaก

Hhág2
E

E

E

E

Tiga Italic
Italics are set for emphasis in
mixture with overall body text.
This variant was obtained in the
same fashion as the upright
Roman, and then skewed by
some 10 degrees from vertical.
The glyph width was compressed by some 5-10 percent
from its upright counterpart.
The serif Latin glyphs are for
mixing with Thai with-loop
characters.
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กฐี้้ปุ� ไุ ส
E

E

ITALIC

TEXT

TITLING

CAPTION

MICRO

E

E

Hhág2กฐี้้ปุ� ไุ ส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุไุ ส
Hhág2กฐี้้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
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Tiga Text
TIGA TEXT REGULAR | 10 PT

TIGA TEXT REGULAR | 12 PT

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world economy, especially in Europe and Asia where
uncertainties linked to Brexit and protests in Hong Kong
also weighed, the United Nation’s tourism agency said on
Monday. The number of international tourist arrivals rose
by 4% last year to 1.5 billion, its slowest rate since 2016,
the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO)
said in a statement. “This is a growth that we can consider
strong because it is within the historical average, but we
see a slight slowdown compared to the last two years. But
it should be noted that the last two years have been really
exceptional with a growth that was not normal,” the body’s

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to
a cooling world economy, especially in Europe
and Asia where uncertainties linked to Brexit and
protests in Hong Kong also weighed, the United
Nation’s tourism agency said on Monday. The
number of international tourist arrivals rose by
4% last year to 1.5 billion, its slowest rate since
2016, the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO) said in a statement. “This is a
growth that we can consider strong because it is

TIGA TEXT REGULAR | 11 PT

TIGA TEXT REGULAR | 14 PT

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a
cooling world economy, especially in Europe and Asia
where uncertainties linked to Brexit and protests in
Hong Kong also weighed, the United Nation’s tourism
agency said on Monday. The number of international tourist arrivals rose by 4% last year to 1.5 billion,
its slowest rate since 2016, the Madrid-based World
Tourism Organization (UNWTO) said in a statement.
“This is a growth that we can consider strong because it is within the historical average, but we see a
slight slowdown compared to the last two years. But

MADRID: Global tourism slowed in 2019
due to a cooling world economy, especially
in Europe and Asia where uncertainties
linked to Brexit and protests in Hong Kong
also weighed, the United Nation’s tourism agency said on Monday. The number of international tourist arrivals rose
by 4% last year to 1.5 billion, its slowest
rate since 2016, the Madrid-based World

TIGA TEXT REGULAR | 16 PT

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world economy,
especially in Europe and Asia where uncertainties linked to Brexit and protests in Hong Kong also weighed, the United Nation’s tourism agency said
on Monday. The number of international tourist arrivals rose by 4% last year
to 1.5 billion, its slowest rate since 2016, the Madrid-based World Tourism
Organization (UNWTO) said in a statement. “This is a growth that we can
consider strong because it is within the historical average, but we see a slight
TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world economy, especially in Europe and Asia where uncertainties linked to
Brexit and protests in Hong Kong also weighed, the United Nation’s
tourism agency said on Monday. The number of international tourist arrivals rose by 4% last year to 1.5 billion, its slowest rate since
2016, the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO)
said in a statement. “This is a growth that we can consider strong
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ฐิิกา เนื้้�อความ
TIGA TEXT REGULAR | 10 PT

TIGA TEXT REGULAR | 12 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ า
รายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููม
ตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”6 3 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72
ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้
ท่่องเที่่ย� วขึ้้�น 40% ของจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� ว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิกิ ฤตนัักท่่องเที่่ย� วลด
ลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�ว
โลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้�งเศรษฐกิิจยุุโรปที่่ปรั
� บ
ั ตััว
ลดลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทางด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่ล� ดลง
ทั่่�วโลก ทำ ำ�ให้้นัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิชะลอการท่่องเที่่ย� ว หรืือหัันไปท่่องเที่่ย� ว
ในประเทศที่่มีีต้
� ้นทุุนทางด้้านการท่่องเที่่ย� วต่ำ ำ�แทนจุุดหมายปลายทางที่่มีี
�

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจ
ปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี 62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38
ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียนเอเชีียตะวัันออก”
ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดราย
เซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล
ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธานบอร์์ด ททท.ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้�น
40% ของจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� ว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่านัับตั้้�งแต่่เกิิดวิกิ ฤตนััก
ท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะ
เศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลาย

TIGA TEXT REGULAR | 11 PT

TIGA TEXT REGULAR | 14 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท. ทำ ำ�ใจปรัับ
ลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน
เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6
เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์
เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธาน
บอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้�น 40% ของจีีดีีพีี นายยุุทธ
ศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ด
เผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิกิ ฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่�
ผ่่านมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปัั จจััย
ลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้�งเศรษฐกิิจยุุโรปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลดลง ภาวะ
เงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทางด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่ล� ดลงทั่่�วโลก

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก
ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี 62 ลง 2
หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะ
ใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือน
หลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์
-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล
ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธานบอร์์ด ททท ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ ง
เที่่ย� วขึ้้�น 40% ของจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่า
การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผย
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี '62 ลง
2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััว
เลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”6 3 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72
ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้�น 40% ของจีี
ดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่
เกิิดวิกิ ฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลง
ทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้�งเศรษฐกิิจยุุโรปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลดลง ภาวะเงิินบาท
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ ง
เที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน
เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลััง ประกาศแผนปีี ”6 3 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็ก
เมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ัมพัันธ์์” ประธานบอร์์ด
ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้�น 40% ของจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการ
ท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิกิ ฤตนัักท่่องเที่่ย� วลด
ลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีี
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling
world economy, especially in Europe and Asia where
uncertainties linked to Brexit and protests in Hong Kong
also weighed, the United Nation’s tourism agency said
on Monday. The number of international tourist arrivals
rose by 4 last year to 1.5 billion, its slowest rate since
2016, the Madrid-based World Tourism Organization
(UNWTO) said in a statement. “This is a growth that we
can consider strong because it is within the historical
average, but we see a slight slowdown compared to the
last two years. But it should be noted that the last two
years have been really exceptional with a growth that
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international tourist arrivals rose by 4 last year to 1.5 billion,
its slowest rate since 2016, the Madrid-based World Tourism
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ า
รายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่น
� ล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููม
ตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตัวั เลข 6 เดืือนหลััง
ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้
3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัั นดััน
รายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น� จีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� ว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� ว
ลดลงเมื่่อ� ปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััว
ลงทั่่�วโลกและมีีปััจจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่อ� งทั้้�งเศรษฐกิิจยุโุ รปที่่�
ปรัับตััวลดลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทางด้้านการท่่อง
เที่่ย� วที่่ล� ดลงทั่่�วโลก ทำ ำ�ให้้นัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิชะลอการท่่องเที่่ย� ว หรืือ
หัันไปท่่องเที่่ย� วในประเทศที่่มีีต้
� น
้ ทุุนทางด้้านการท่่องเที่่ย� วต่ำ ำ�แทนจุุด

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจ
ปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี 62 ลง 2 หมื่่น
� ล้้านเหลืือ 3.38
ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียนเอเชีียตะวััน
ออก” ปั๊๊�มตัวั เลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะ
ตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้ � นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน
ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท ฝัันดัันราย
ได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น� งจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการ
ท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่านัับตั้้�งแต่่เกิิด
วิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่อ� ปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวก
กัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปััจจััยลบรุุม
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ลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่น
� ล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน
เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตัวั เลข
6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิช
มาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์”
ประธานบอร์์ด ททท. ฝัั นดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น� จีีดีีพีี นายยุุทธ
ศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ด
เผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่อ� ปลายปีี 2561
ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีี
ปััจจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่อ� งทั้้�งเศรษฐกิิจยุโุ รปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลด
ลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทางด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่�
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ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วปีี 62 ลง 2
หมื่่น
� ล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาด
ระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตัวั เลข 6
เดืือน หลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดราย
เซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้ � นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้านด้้าน
“ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดััน
รายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น� จีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่า
การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.)เปิิ ดเผย
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ลง 2 หมื่่น
� ล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก”
ปั๊๊�มตัวั เลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นราย
ได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น�
จีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับ
ตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่อ� ปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจ
ที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปััจจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่อ� งทั้้�งเศรษฐกิิจยุโุ รปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลด
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รายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ มพั
ั น
ั ธ์์”
ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่ย� วขึ้้น� จีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่่า
การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนััก
ท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่อ� ปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลง
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a
cooling world economy, especially in Europe and Asia
where uncertainties linked to Brexit and protests in
Hong Kong also weighed, the United Nation’s tourism
agency said on Monday. The number of international tourist arrivals rose by 4 last year to 1.5 billion,
its slowest rate since 2016, the Madrid-based World
Tourism Organization (UNWTO) said in a statement.
“This is a growth that we can consider strong because it is within the historical average, but we see a
slight slowdown compared to the last two years. But
it should be noted that the last two years have been
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world economy, especially in Europe and Asia where uncertainties linked to
Brexit and protests in Hong Kong also weighed, the United Nation’s
tourism agency said on Monday. The number of international tourist
arrivals rose by 4 last year to 1.5 billion, its slowest rate since 2016,
the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO) said in a
statement. “This is a growth that we can consider strong because it is
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world
economy, especially in Europe and Asia where uncertainties
linked to Brexit and protests in Hong Kong also weighed, the
United Nation’s tourism agency said on Monday. The number
of international tourist arrivals rose by 4 last year to 1.5
billion, its slowest rate since 2016, the Madrid-based World
Tourism Organization (UNWTO) said in a statement. “This is
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลด
เป้้ ารายได้้ท่่องเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน
เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6
เดืือนหลััง ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์นิชิ มาร์์เก็็ต
ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด
ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่่องเที่่ย� วขึ้้�นจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้ว่� า่ การ
การท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิด
วิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะ
เศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้�งเศรษฐกิิจยุุโรปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลดลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึง
ดีีมานด์์ทางด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่ล� ดลงทั่่�วโลก ทำ ำ�ให้้นัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิชะลอการท่่องเที่่ย� ว หรืือหัันไปท่่องเที่่ย� วในประเทศที่่มีีต้้นทุ
�
น
ุ

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�
ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่่องเที่่ย� วปีี 62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ
3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซียี นเอเชีีย
ตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63
มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72
ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด ททท
ฝัันดัันรายได้้ท่่องเที่่ย� วขึ้้�นงจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร
ผู้้ว่� า่ การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผย
ว่่านัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี
2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�ว
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท. ทำ ำ�ใจ
ปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่่องเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38
ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียนเอเชีียตะวัันออก”
ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดราย
เซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล
ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่่องเที่่ย� วขึ้้�นจีี
ดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้ว่� า่ การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศ
ไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลง
เมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััว
ลงทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้�งเศรษฐกิิจ
ยุุโรปที่่ปรั
� บ
ั ตััวลดลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทาง

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก
ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่่องเที่่ย� วปีี 62 ลง 2
หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาด
ระยะใกล้้ “อาเซียี น-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข
6 เดืือน หลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาด
รายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้าน
ล้้าน ด้้าน“ทศพล ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด
ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่่องเที่่ย� วขึ้้�นจีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้ว่� า่ การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศ
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่่องเที่่ย� วปีี
'62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซียี น-เอเชีียตะวััน
ออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต
ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้
ท่่องเที่่ย� วขึ้้�น จีีดีีพีี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้ว่� า่ การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.)
เปิิ ดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมา บวกกัับ
สภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�อง ทั้้�งเศรษฐTIGA TEXT BOLD | 18 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้
ท่่องเที่่ย� วปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้
“อาเซียี น-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊๊�มตััวเลข 6 เดืือนหลััง ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�ง
เจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล
ศิิริสัิ ม
ั พัันธ์”์ ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่่องเที่่ย� วขึ้้�นจีีดีีพีี นายยุุทธ
ศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้ว่� า่ การการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่่า นัับ
ตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่ย� วลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่ผ่
� า่ นมาบวกกัับสภาวะ
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to
a cooling world economy, especially in Europe
and Asia where uncertainties linked to Brexit and
protests in Hong Kong also weighed, the United
Nation’s tourism agency said on Monday. The
number of international tourist arrivals rose by
4 last year to 1.5 billion, its slowest rate since
2016, the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO) said in a statement. “This is a
growth that we can consider strong because it is
within the historical average, but we see a slight
slowdown compared to the last two years. But it
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling
world economy, especially in Europe and Asia where
uncertainties linked to Brexit and protests in Hong Kong
also weighed, the United Nation’s tourism agency said
on Monday. The number of international tourist arrivals
rose by 4 last year to 1.5 billion, its slowest rate since
2016, the Madrid-based World Tourism Organization
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มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับ
ลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้าน
ล้้านเตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊� ๊ ม
ตััวเลข 6 เดืือนหลััง ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์นิชม
ิ าร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริ ิ
สััมพัน
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �นจีีดีพี
ี ี
นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่ ่าการการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
(ททท.) เปิิ ดเผยว่ ่า นัับตั้้ �งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่�ยวลดลงเมื่่�อ
ปลายปีี 2561 ที่่�ผ่า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวลง
ทั่่�วโลกและมีีปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้ �งเศรษฐกิิจ
ยุุโรปที่่�ปรับ
ั ตััวลดลง ภาวะเงิินบาทแข็็งค่่า รวมถึึงดีีมานด์์ทาง
ด้้านการท่่องเที่่�ยวที่่�ลดลงทั่่�วโลก ทำ ำ�ให้้นัก
ั ท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิชะ

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนัักททท.
ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวปีี 62 ลง 2 หมื่่�น
ล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้
“อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊� ๊ มตััวเลข 6 เดืือนหลััง
ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริ-ิ
สััมพัน
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท ฝัั นดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �นงจีีดีพี
ี ี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่ ่าการการท่่อง
เที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่ ่านัับตั้้ �งแต่่
เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่�ยวลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่�ผ่า่ น
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TIGA TEXT BLACK | 14 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท. ทำ ำ�
ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ
3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีีย
ตะวัันออก” ปั๊� ๊ มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63
มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72
ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสั
ิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท.
ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �นจีีดีพี
ี ี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่ ่า
การการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่ ่า นัับ
ตั้้ �งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่�ยวลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่�
ผ่่านมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวลงทั่่�วโลกและมีี
ปัั จจััยลบรุุมเร้้าหลายทางต่่อเนื่่�องทั้้ �งเศรษฐกิิจยุุโรปที่่�

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่า
หนััก ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้ท่อ่ งเที่่�ยว
ปีี 62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน
เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะ
วัันออก” ปั๊� ๊ มตััวเลข 6 เดืือน หลัังประกาศ
แผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาด รายเซ็็กเมนต์์-นิิช
มาร์์เก็็ตปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน“ทศพล ศิิริสั
ิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัั น
ดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �นจีีดีพี
ี ี นายยุุทธศัักดิ์์�

TIGA TEXT BLACK | 16 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท.ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ ารายได้้
ท่่องเที่่�ยวปีี '62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููมตลาดระยะใกล้้
“อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊� ๊ มตััวเลข 6 เดืือนหลัังประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะ
ตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้ 3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสั
ิ ม
ั
พัันธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัันดัันรายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �น จีีดีพี
ี ี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร
ผู้้�ว่ ่าการการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่ ่า นัับตั้้ �งแต่่เกิิดวิิกฤตนััก
ท่่องเที่่�ยวลดลงเมื่่�อปลายปีี 2561 ที่่�ผ่า่ นมา บวกกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวลง
TIGA TEXT BLACK | 18 PT

มาดริิด: พิิษเศรษฐกิิจโลก-เงิินบาทแข็็งค่่าหนััก ททท. ทำ ำ�ใจปรัับลดเป้้ า
รายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวปีี ”62 ลง 2 หมื่่�นล้้านเหลืือ 3.38 ล้้านล้้าน เตรีียมบููม
ตลาดระยะใกล้้ “อาเซีียน-เอเชีียตะวัันออก” ปั๊� ๊ มตััวเลข 6 เดืือนหลััง
ประกาศแผนปีี ”63 มุ่่�งเจาะตลาดรายเซ็็กเมนต์์-นิิชมาร์์เก็็ต ปั้้� นรายได้้
3.72 ล้้านล้้าน ด้้าน “ทศพล ศิิริสั
ิ มพั
ั น
ั ธ์์” ประธานบอร์์ด ททท. ฝัั นดััน
รายได้้ท่อ่ งเที่่�ยวขึ้้ �นจีีดีพี
ี ี นายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่ ่าการการท่่องเที่่�ยวแห่่ง
ประเทศไทย (ททท.) เปิิ ดเผยว่ ่า นัับตั้้ �งแต่่เกิิดวิิกฤตนัักท่่องเที่่�ยวลดลง
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Up to 100 objects, largely dating from the 14th and 15th centuries
CATS AND DOGS: WHY GRUMPY ANIMALS RULE THE INTERNET
Where once there was fury, Palestinian issue now stirs up apathy
When jobs have type sizes fized quickly margins of error widen
TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT [TRACKING +2]

Pompeo says killing of Suleimani is part of 'bigger strategy' to
STRONG EARTHQUAKE SHAKES VAST AREA FROM MEXICO
Researchers foresee myriad benefits for humanity, but also
When jobs have type sizes fized quickly margins of error
TIGA TEXT BOLD | 18 PT [TRACKING +2]

The younger Williams sister has won titles in four decades
DISCOVERY BY ARCHAEOLOGISTS OF A HUGE CESSPIT
I have come from the city. I bring you a welcome gift with a
When jobs have type sizes fized quickly margins of error
TIGA TEXT BLACK | 18 PT [TRACKING +2]

It is said that one person’s trash is another’s treasure.
FACED WITH PANIC ATTACKS ON HOW TO IMPROVE
Type with two zinco blocks made up just over sixty-one
When jobs have type sizes fized quickly margins of
TIGA TEXT BLACK | 24 PT [TRACKING +2]

When jobs have type sizes fixed quickly
ONE QUIRE OF DEMY-OCTAVO WOVE
The banks recognize our claims as just
so we are expecting full bank payment
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ฐิิกา เนื้้�อความ
TIGA TEXT REGULAR | 18 PT [TRACKING +2]

โลกาภิิวัต
ั น์์ ซึ่่�งน่่าจะเป็็ นรููปแบบของ “จัักรวรรดิินิยิ มใหม่่” ที่่ค
� รอบครองดิินแดน
บรรษััทข้า้ มชาติิขนาดใหญ่่ สามารถครอบครองเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆ ได้้
“บริิษัทั มหาชน” นี้้�ทำ ำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นต่า่ งก็็เป็็ นนายทุุนนิิรนามที่่ปร
� ะชาชนไม่่รู้้�จัก
ั ชื่่�อเลย
รููปทรงของพื้้�นที่่สีี
� ขาวภายในตััวอักั ษรถููกออกแบบขึ้้�นพร้อ้ มๆ กัับโครงสร้้าง
TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT [TRACKING +2]

แต่่แนวคิิดของสมิิธไม่่ได้้เป็็ นไปอย่่างที่่คิ
� ด
ิ ทุุกอย่่าง เพราะเผอิิญแนวคิิดใหม่่นี้้ �
การคิิดประดิิษฐ์์เครื่่อ� งจัักรใหม่่ (technological revolution) เครื่่อ� งจัักร
ดเศรษฐศาสตร์์เสรีีกัับการปฏิิวัติ
ั อุิ ต
ุ สาหกรรม (industrial revolution)
ได้้สร้้างความเหลื่่อ� มล้้าและความอนาถาครั้้�งยิ่่ง� ใหญ่่ แรงงานหมดอานาจ ต่่อรอง
TIGA TEXT BOLD | 18 PT [TRACKING +2]

สิิทธิิที่เ�่ ราสามารถที่่จ� ะแสดงออกหรืือสื่่�อสารความรู้้สึ� กึ นึึกคิิดหรืือความเห็็น
เสรีีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) เสรีีภาพในการพููด
(Freedom of Speech) เป็็ นสิิทธิิมนุุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐาน
สิิทธิิที่เ�่ ราสามารถแสดงออกหรืือสื่่�อสารความรู้้สึ� กึ นึึกคิิดหรืือความเห็็น
TIGA TEXT BLACK, 18 PT [TRACKING +2]

สถานการณ์์ประเทศไทยในขณะนั้้ �น อยู่่�ในช่่วงเวลาที่่�จะต้้องพััฒนา
สิ่ง่ � ที่่�สำ ำ�คััญคืือการทำ ำ�งานเป็็ นทีีม คนเดีียวไม่่มีใี ครพาอนาคตใหม่่มาถึึง
จากน้ำ ำ�พัักน้ำ ำ�แรงของพวกเราคนละไม้้คนละมืือจารึึกข้้อความ อนค.
จากนั้้ �นนายธนาธรได้้ชูู 3 นิ้้ว� ก่่อนร่่วมเขีียนข้้อความจารึึกพร้้อม
TIGA TEXT BLACK | 24 PT [TRACKING +2]

จากการพััฒนาของเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ จะเห็็นได้้ว่ ่า
การลดระยะเวลาการพิิมพ์เ์ ป็็ นประโยชน์์กับ
ั สภาพคล่่อง
ในการผลิิต เช่่นเดีียวกัับสิ่ง่ � พิิมพ์์ เช่่น หนัังสืือพิมพ์
ิ ์
ที่่�ต้อ้ งการการผลิิตที่่�รวดเร็็ว เพื่่�อแพร่่กระจายข่่าวสาร
27
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
&1234567890& .,:;!?‘’()
æàáâèéêìíîòóôùúûýńŵŷ
ÀÁÂÈÉÊÌÍÎÒÓÔÙÚÛÝ
TIGA TEXT MEDIUM | 28 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
&1234567890& .,:;!?‘’()
æàáâèéêìíîòóôùúûýńŵŷ
ÀÁÂÈÉÊÌÍÎÒÓÔÙÚÛÝ
TIGA TEXT BOLD | 28 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890& .,:;!?‘’()
æàáâèéêìíîòóôùúûýńŵŷ
ÀÁÂÈÉÊÌÍÎÒÓÔÙÚÛÝ
TIGA TEXT BLACK | 28 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890& .,:;!?‘’()
æàáâèéêìíîòóôùúûýńŵŷ
ÀÁÂÈÉÊÌÍÎÒÓÔÙÚÛÝ
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TIGA TEXT REGULAR | 28 PT

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
บปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ -ฯ
โ- ใ- ไ- -ุุ -ูู -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -๊๊ -๋๋ -์์ -็็ -ํํ
TIGA TEXT MEDIUM | 28 PT

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
บปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ -ฯ
โ- ใ- ไ- -ุุ -ูู -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -๊๊ -๋๋ -์์ -็็ -ํํ
TIGA TEXT BOLD | 28 PT

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
บปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ -ฯ
โ- ใ- ไ- -ุุ -ูู -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -๊๊ -๋๋ -์์ -็็ -ํํ
TIGA TEXT BLACK | 28 PT

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธน
บปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ -ฯ
โ- ใ- ไ- -ุุ -ูู -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -๊๊ -๋๋ -์์ -็็ -ํํ
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Mechanism
Economics
Karl Marx
Liberalism
Agency
TIGA TEXT REGULAR | 105 PT

TIGA TEXT ITALIC | 105 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 105 PT

TIGA TEXT BOLD | 105 PT

TIGA TEXT BLACK | 105 PT
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ฐิิกา เนื้้�อความ

กลไกนิิยม
เศรษฐศาสตร์ ์
คาร์์ล มาร์์กซ์์
เสรีีนิิยม
หน่่วยงาน
TIGA TEXT REGULAR | 105 PT

TIGA TEXT ITALIC | 105 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 105 PT

TIGA TEXT BOLD | 105 PT

TIGA TEXT BLACK | 105 PT
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Tiga Text
TIGA TEXT REGULAR | 18 PT [TRACKING +2]

REGULAR

BOLD

BOLD

32

Thailand was the biggest mover in The Economist Intelligence Unit’s 2019 Democracy Index, rising 38 places in the
global rankings to become a “flawed democracy” rather
than a “hybrid regime”. “The biggest score change in Asia
occurred in Thailand, which finally held an election in
March 2019, the first since the military coup in May 2014.
Voters had a wide array of parties and candidates from
which to choose, and this helped to restore some public
confidence in the electoral process and the political system,” the EIU said. According to the report, 2019 was a
testing year for democracy in Asia. Hong Kong slipped
a further three places in 2019, from 73rd to joint 75th,
amid a deterioration in political stability. Meanwhile, India dropped 10 places, to 51st. The primary cause given for
the democratic slide was an erosion of civil liberties in the
country. Asia’s average regional score stalled at 5.67, in
another illustration of the difficulties in establishing and
consolidating democracy in many developing countries.
Among the 167 countries ranked, 22 were categorised as
full democracies, encompassing 5.7% of the world population. Meanwhile, 54 countries were categorised as flawed
democracies, making up 42.7% of the global population.
Thirty-seven countries were named hybrid regimes (16% of
the global population) and 54 came under the authoritarian
regime category (35.6%), the agency said. Asia’s top-scoring
country was New Zealand (9.26), which retained its 4th position in the global ranking, while persistent laggard North
Korea (1.08) was bottom in 167th place. Australia and New
Zealand are the region’s only two “full democracies”. South
Korea and Japan are very close to attaining “full democracy” status, but remained “flawed democracies” in 2019.
While China fell to 153rd position, Singapore’s ranking
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TIGA TEXT REGULAR | 18 PT [TRACKING +2]

BOLD
REGULAR

BOLD

ITALIC

มููลนิิธิเิ ฮอริิเทจ สถาบัันคลัังสมองจากสหรััฐเปิิ ดเผยดััชนีีเสรีีภาพทาง
เศรษฐกิิจ ปีี 2019 พบว่่า อัันดัับเสรีีภาพทางเศรษฐกิิจของไทยเพิ่่�มขึ้้�น 10
อัันดัับ มาอยู่่�ที่� ่ 43 ในปีี นี้้� จาก 180 ประเทศทั่่�วโลก รั้้�งอัันดัับ 3 ของกลุ่่�ม
ประเทศอาเซีียน ทั้้�งนี้้� คะแนนของไทยเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่� ่ 68.3% ในปีี 2019
จาก 67.1% เมื่่�อปีี ก่อ่ นหน้้า โดยไทยจััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่มีี
� เสรีีภาพทางเศรษฐกิิจปานกลางค่่อนไปเกืือบมีีเสรีีภาพเป็็ นส่่วนใหญ่่ เมื่่�อเทีียบกัับคะแนน
เฉลี่่�ยทั่่�วโลกและเอเชีียแปซิิฟิิก ซึ่่�งอยู่่�ที่� ่ 60.8% และ 60.6% จััดอยู่่�ในกลุ่่�ม
ที่่มีี
� เสรีีภาพปานกลางค่่อนไปเกืือบไม่่ค่อ่ ยเสรีีเป็็ นส่่วนใหญ่่สำ ำ�หรัับเกณฑ์์
การให้้คะแนนแบ่่งเป็็ นทั้้�งหมด 12 หััวข้อ้ โดยคะแนนของไทยปรัับขึ้้�น 7
หััวข้อ้ นำ ำ�โดยสุุขภาพทางคลัังซึ่่�งได้้คะแนนมากที่่สุุด
� อยู่่�ที่� ่ 96.5% สููงกว่่า
คะแนนเฉลี่่�ยโลกที่่� 68.6% หากเทีียบเป็็ นเปอร์์เซ็็นต์ก
์ ารปรัับตััวขึ้้�น
คะแนนด้้านเสรีีภาพธุุรกิิจของไทยเพิ่่ม
ุ ถึึง 5.3 ไปอยู่่�ที่่�
� ขึ้้�นมากที่่สุ� ด
82.5 ในปีี นี้้� ซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่ย� โลกและเอเชีียแปซิิฟิิกที่่� 63.5%
และ 66.1 มููลนิิธิเิ ฮอริิเทจระบุุว่่า เสรีีภาพด้้านเศรษฐกิิจของไทยปรั ับตััวเพิ่่�ม
ขึ้้น� โดยได้้แรงหนุุนจากนโยบายรั ัฐบาลที่่�เน้้นกระตุ้้�นการบริิโภคและการลงทุุน
ซึ่่�งรวมถึึงการเพิ่่�มงบลงทุุนภาครััฐในด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานนอกจากนี้้�
ไทยยัังมีีความก้้าวหน้้าในการปรัับปรุุงกฎระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ให้้มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพมากและมีีความโปร่ ่งใสมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อดึึงดููดการลงทุุน อีีก
ทั้้�งยัังมีีการบููรณาการเศรษฐกิิจให้้เข้้ากัับตลาดโลกมากกว่่าในอดีีต ทั้้�งนี้้�
มููลนิิธิเิ ฮอริิเทจเสริิมว่่า กระบวนการจััดตั้้ง� ธุุรกิิจในไทยยัังได้้รับ
ั การยกระ
ดัับดีีขึ้้�น และภาคการเงิินก็เ็ ปิิ ดกว้้างสำ ำ�หรัับการแข่่งขััน ขณะที่่เ� สรีีภาพ
ทางการค้้าอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างสููง ขณะเดีียวกัันการบัังคัับใช้้เรื่่อ� งกรรม
สิิทธิ์์�ทรัพย์
ั สิ์ นก็
ิ นั
็ ับว่่ามีีประสิิทธิภ
ิ าพในระดัับดีี โดยรััฐบาลมีีการปรัับปรุุง
ระบบลงทะเบีียนทรััพย์สิ์ น
ิ ให้้ง่า่ ยขึ้้�น ส่่งผลให้้การทำ ำ�สััญญามีีความยุ่่�งยาก
น้้อยลง ขณะที่่ค
� วามน่่าเชื่่�อถืือของระบบการจััดการที่่ดิ
� นก็
ิ ไ็ ด้้รับ
ั การปรัับ
ปรุุงให้้ดีีขึ้้น� เช่่นกัน
ั อย่่างไรก็็ดีี มููลนิิธิเิ ฮอริิเทจกล่่าวว่่า ไทยยัังมีีปัั ญหา
ด้้านอุุปสรรคทางการค้้าที่่ไ� ม่่ใช่่ภาษีี ซึ่่�งในปัั จจุุบัันอยู่่�ที่� ่ 245 รายการ ทำ ำ�
ให้้คะแนนเสรีีภาพทางการค้้าของไทยลดลง 0.1% อีีกทั้้�งมีีปััญหาเรื่่อ� งการ
ละเมิิดทรัพย์
ั สิ์ นท
ิ างปััญญาด้้วยเช่่นกััน ส่่วนในด้้านการลงทุุนนั้้�น แม้้ว่า่ รััฐ
บาลจะใช้้มาตรการเพื่่�ออำ ำ�นวยความสะดวกด้้านการลงทุุน แต่่ในบางภาค
ส่่วนยังั คงมีีข้้อจำ ำ�กััดสำ ำ�หรัับการเข้้าเป็็ นเจ้้าของกิิจการของชาวต่่างชาติิอยู่่�
มููลนิิธิเิ ฮอริิเทจระบุุว่่า สำ ำ�หรัับระบบตุุลาการนั้้�นก็ยั็ งั คงง่่ายต่่อการถููก
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Pol Col Jarungvith Phumma said the
ruling is likely to be included in a related case in which Mr Thanathorn is
accused of violating Section 151 of the
law on the election of MPs.
‘’Section 151 stipulates that those
who apply to be MPs despite realising
that they fail to qualify under the law
could face a jail term of up to 10 years,
a fine of between 20,000 and 200,000
baht, and also may have their voting
rights suspended for 20 years,’’ he said.
Pol Col Jarungvith said an inquiry
committee investigating the case is
expected to include the court’s ruling
in its consideration because the ruling
states says Mr Thanathorn is not qualified to apply as an election candidate.
The election law prohibits candidates from owning media shares. Mr
Thanathorn reportedly held 675,000
shares in V-Luck Media Co when the
FFP submitted the names of its party-list MP candidates to the EC on
Feb 6.
In its ruling on Wednesday, the
Constitutional Court dismissed all documents, including those concerning
the share transfer, supplied by Mr Thanathorn in his defence.
The court said they were issued
by V-Luck Media, which kept them to
itself and none of them were official
documents recorded by the Business
Development Department to prove the
share transfer.
Due to the irregularities in Mr
Thanathorn’s media share transfer,
the court ruled 7-2 to strip him of his
MP status. Since Mr Thanathorn has
already been suspended from duty pending the court’s decision, the effective
date for his disqualification dated back
to May 23, when he was suspended.
Some political observers believe
the court’s ruling will allow the EC to
go ahead with its threat to hold him
accountable under Section 151 of the
election law.
Stithorn Thananithichot, acting director of the Office of Innovation for
Democracy under the King Prajadhipok’s Institute, said on Wednesday the
court’s ruling is likely to mark the be-

he Constitutional Court’s decision to strip Future Forward
Party leader Thanathorn Juangroongruangkit of his MP status over
his controversial media share-holding
on Wednesday has raised the prospect
of the Election Commission (EC) pursuing a criminal case against the FFP
leader. EC secretary-general Pol Col
Jarungvith Phumma said the ruling is
likely to be included in a related case
in which Mr Thanathorn is accused of
violating Section 151 of the law on the
election of MPs. ‘’Section 151 stipulates
that those who apply to be MPs despite
realising that they fail to qualify under
the law could face a jail term of up to
10 years, a fine of between 20,000 and
200,000 baht, and also may have their
voting rights suspended for 20 years,’’
he said.

T

Consideration of the court
Pol Col Jarungvith said an inquiry
committee investigating the case is
expected to include the court’s ruling
in its consideration because the ruling
states says Mr Thanathorn is not qualified to apply as an election candidate.
The election law prohibits candidates
from owning media shares. Mr Thanathorn reportedly held 675,000 shares
in V-Luck Media Co when the FFP submitted the names of its party-list MP
candidates to the EC on Feb 6.
Document Declaration
In its ruling on Wednesday, the Constitutional Court dismissed all docu ments, including those concerning the
share transfer, supplied by Mr Thanathorn in his defence.
The court said they were issued
by V-Luck Media, which kept them to
itself and none of them were official
documents recorded by the Business
Development Department to prove the
share transfer.
Disqualified as MP
Due to the irregularities in Mr Thanathorn’s media share transfer, the court
ruled 7-2 to strip him of his MP status. Since Mr Thanathorn has already
been suspended from duty pending the
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โดยทั้้�งสามพระองค์์ต้้องการให้้ ข้้าราชบริิพาร
อาวุุโสชั้้�นในทำ ำ�งานร่ว่ มกัับสำ ำ�นัักซััสเซกส์์และ
รััฐบาลเพื่่�อหาทางออกกัับบทบาทในอนาคต
ของซััสเซกส์์ภายในไม่่กี่�วั่ นนี้้
ั � อย่่างไรก็็ตามเจ้้าชายแฮร์์รี่ก็
� ่ จ็ ะยัังทรงเป็็ นรััชทายาทลำ ำ�ดัับที่่� 6
ของราชวงศ์์อังั กฤษ โดยล่่าสุุดได้้เสด็็จมาร่ว่ ม
หารืือกัันโดยด่่วน ที่่�พระตำ ำ�หนัักซานดริิงแฮม
ในมณฑลนอร์์ฟอล์์ก ในวัันที่่� 13 ม.ค. แล้้ว
ทั้้�งนี้้� เจ้้าชายแฮร์์รี่แ
� ่ ละเมแกนได้้ประกาศ
ผ่่า นทางอิิน สตาแกรม เมื่่�อ วัั นพุุธ ที่่� 8 ม.ค.
ที่่ผ่
� า่ นมา ว่่า พระองค์์ทั้้ง� สองมีีประสงค์์ที่จ� ่ ะถอย
จากการเป็็ นสมาชิิกราชวงศ์์อังั กฤษ ‘ระดัับสููง’
และจะทรงงานเพื่่�อหารายได้้ด้้วยพระองค์์เอง
ขณะเดีียวกัั นก็็ จ ะยัั ง ทรงให้้ ก ารสนัั บ สนุุน
สมเด็็จ พระราชิินีีเอลิิซ าเบธที่่� 2 อย่่า งเต็็ม ที่่�
โดยเจ้้าชายแฮร์์รี่แ� ่ ละเมแกน ยัังระบุุว่่า ทั้้�งคู่่�มีี
แผนจะแบ่่งการใช้้เวลาอยู่่�ทั้้�งในสหราชอาณาจัักรและอเมริิกาเหนืือให้้ สมดุุล ขณะที่่�ยัังคง
ถวายงานของสมเด็็จพระราชิินีีเอลิิซาเบธที่่� 2
เครืือจัักรภพอัังกฤษ และงานในการอุุปถััมภ์์
ของทั้้�งสองพระองค์์
จากเมื่่�อ 9 ม.ค.63 สื่่�อในอัังกฤษ ทั้้�งบีีบีีซีี
เดลี่่�เมล และเดอะซััน เกาะติิดเรื่่อ� งที่่ส� ร้้างความ
ตกตะลึึงให้้แก่่ราชวงศ์์อังั กฤษ เมื่่�อเจ้้าชายแฮร์์รี่� ่
และเมแกน ดยุุคและดััชเชสแห่่งซััสเซกซ์์ ประกาศจะขอถอยจากการเป็็ นสมาชิิกราชวงศ์์ระดัับสููง และจะทรงงานเพื่่�อมีีรายได้้ด้้วยพระองค์์เอง ไม่่กี่�วั่ น
ั หลัังจากเพิ่่�งเสด็็จกลัับจากการ
ทรงไปพัั ก ผ่่อ นช่่ว งคริิส ต์์ ม าสและปีี ใหม่่ที่� ่
แคนาดาว่่า จากการเปิิ ดเผยของแหล่่งข่่าวอาวุุโส
ระบุุเรื่่อ� งนี้้� บรรดาพระบรมวงศานุุวงศ์์อังั กฤษ
ต่่า งทรงรู้้�สึึกผิิ ด หวัั ง โดยสมเด็็จ พระราชิิ นีี
เอลิิซาเบธที่่� 2 ทรงรู้้�สึึกกริ้้�ว ไม่่พอพระทััยและ
ทรงผิิดหวัังอย่่างยิ่่�ง
เจ้้าชายแฮร์์รี่แ� ่ ละเมแกน ไม่่ได้้ทูลู ให้้สมเด็็จ
พระราชิินีีเอลิิซาเบธที่่� 2 พระอััยยิิกา ทรงทราบ
ถึึงการตััดสิน
ิ ใจครั้้�งนี้้�มาก่่อน อีีกทั้้�งยัังไม่่ได้้มีี
การปรึึกษาหารืือกัับเจ้้าฟ้้ าชายชาร์์ลส์์ พระบิิดา
รวมทั้้�งเจ้้าชายวิิลเลีียม พระเชษฐาแต่่อย่่างใด
เดอะ ซััน ชี้้�ว่า่ เจ้้าชายแฮร์์รี่� ่ และเมแกน รีีบ
‘โยนระเบิิด’ ด่่วนประกาศเรื่่อ� งนี้้�ทันทีี
ั หลัังจาก
แผนดัังกล่่าวของทั้้�งสองถููกเปิิ ดเผยที่่�เดีียวใน
เดอะ ซััน จนถึึงขนาดไม่่มีีการปรึึกษากัับสมาชิิกราชวงศ์์องค์์อื่่น
� ๆ โดยแหล่่งข่่าวอาวุุโส เผยว่่า
แถลงการณ์์ในครั้้�งนี้้�ของดยุุคและดััชเชสแห่่ง
ซััสเซกซ์์ไม่่กระจ่่างชััดกัับทุุกพระองค์์ เป็็ นการ
ทำ ำ�ลายกฎเกณฑ์์ทั้้ง� หมด และถืือเป็็ นการประกาศสงครามในครอบครััว
แหล่่ง ข่่า วของเดลี่่� เมล วิิเ คราะห์์ว่ า่ การ

“ธนาธร” เข้้าสภา ส.ส.ให้้กำ ำ�ลัังใจล้้น
เมื่่�อ เวลา 12.00 น. วัั น ที่่� 20 พ.ย. ที่่�รั ัฐ สภา
ส.ส.พรรคอนาคตใหม่่ไ ด้้ รว มตัั วกัั น บริิเ วณ
� 3 เพื่่� อ
ห้้ องรัับรอง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่่ชั้้น
รอพบนายธนาธร จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ หััวหน้้าพรรค
อนาคตใหม่่ ก่่อนเดิินทางไปรัับฟัั งคำ ำ�วิินิจิ ฉััยขอ
งศาลรััฐ ธรรมนูู ญ ในคดีีถืือ หุ้้�นสื่่�อ เมื่่�อ เวลา
12.30 น. นายธนาธรมาถึึงตรงเข้้ากล่่าวทัักทาย ส.ส.ด้้วยสีีหน้้ายิ้้�มแย้้ม พร้้อมกล่่าวขอบคุุ
ณทุุกคนที่่�ม าให้้ กำ �ลั
ำ ั ง ใจกัั น อย่่า งที่่�ก ล่่า วไป
แล้้วหลายครั้้�ง มั่่�นใจในความบริิสุุทธิ์์� มั่่�นใจใน
พยานหลัักฐาน “หวัังว่่าวัันนี้้ช่� ว่ งบ่่ายผมจะได้้
กลัับเข้้ามาในสภาฯพบกัับทุุกคน เผลอๆ อาจ
กลัั บ มาลงมติิ ต ามวาระของสภาฯได้้ ใ นช่่ว ง
บ่่า ย พรรคอนาคตใหม่่ไ ม่่ใ ช่่ธน าธร พรรค
อนาคตใหม่่คื ือ พวกเราคืือ การเดิินท างของ
ทุุกคน เรามุ่่�ง มั่่� นทำ ำ�งานต่่อ ไปในการปกป้้ อง
พรรคให้้ ดีีที่่�สุุดคือื การทำ ำ�งานของพวกเราทุุก
คน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นทีีมพรรค ส.ส.ของพรรค
จารึึก อนค.คืือการเดิินทางและผู้้�คน
นายธนาธรกล่่าวอีีกว่่า คิิดว่า่ พวกเราทำ ำ�ได้้ด้้วย
การช่่ว ยกัั น คนละไม้้ ค นละมืือ และให้้ กำ �ลั
ำ ัง
ใจกััน สิ่่ง� ที่่สำ� ำ�คััญคือื การทำ ำ�งานเป็็ นทีีม คนเดีียว
ไม่่มีีใครพาอนาคตใหม่่ม าถึึงที่่�นี่� ่ไ ด้้ มัั น เกิิด
จากน้ำ ำ�พัักน้ำ ำ�แรงของพวกเราคนละไม้้คนละมืือ
จารึึกข้้อความ อนค.คืือผู้้�คนและการเดิินทาง
จากนั้้�นนายธนาธรได้้ชูู 3 นิ้้�ว ก่่อนร่ว่ มเขีียน
ข้้อความจารึึกพร้้อมลายเซ็็นที่่�หน้้าประตููห้้อง
รัับรอง ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่่ ใจความว่่า
“อนาคตใหม่่คือื ผู้้�คนและการเดิินทาง” จากนั้้�น
นายธนาธรให้้สัม
ั ภาษณ์์ว่า่ มั่่�นใจว่่าจะรอดในคดีี
นี้้� ส่่วนผลคำ ำ�พิิพากษาจะกลายเป็็ นบรรทััดฐาน
ของการตััดสิน
ิ ของศาล กรณีี ส.ส.และ ส.ว.ซึ่่�ง
ถูู ก ยื่่�น ให้้ พิิจ ารณาคุุณสมบัั ติิค วามเป็็ นส.ส.
หรืือ ส.ว.ต้้ อ งพ้้ น ไปหรืือ ไม่่ เพราะถืือ หุ้้�นสื่่�อ
หรืือไม่่ต้้องดููที่�เ่ จตนา จากนั้้�นจึึงเดิินทางออก
จากรััฐสภาไปยัังศาลรััฐธรรมนููญทันทีี
ั
แฟนคลัับพรึึบ-ผู้้�แทนทููตสัังเกตการณ์์
ที่่�ศาลรััฐธรรมนูู ญตั้้ง� แต่่เช้้าก่่อนการอ่่านคำ ำ�
พิิพ ากษาคดีีที่่�สำ ำ�นัั ก งานคณะกรรมการการ
เลืือกตั้้�ง (กกต.) ร้้องขอให้้ ศาลรััฐธรรมนูู ญ
วิินิิ จ ฉัั ย ว่่า สมาชิิก ภาพ ส.ส.ของนายธนาธร
จึึงรุ่่�ง เรืือ งกิิจ ส.ส.บัั ญชีีร ายชื่่�อ และหัั ว หน้้ า
พรรคอนาคตใหม่่ สิ้้�นสุุด ตามรััฐ ธรรมนูู ญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จาก
กรณีีถืือ หุ้้�นสื่่�อ บริิษัั ทวีี-ลัั ค มีีเดีียจำ ำ�กัั ด หรืือ
ไม่่ บรรยากาศรอบนอกเป็็ นไปอย่่า งคึึกคัั ก
ตั้้�งแต่่เวลา 11.30 น. เริ่่ม
� มีีประชาชนทยอยมา
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Tiga Caption (ฐิิ กา แคปชั่่ น
� )

Hhág2
Hhág2
Aaก
Aaก
Aaก
Aaก

E

E

E

E

Tiga Caption
This variant features lower
contrast and wider glyphs; some
10% wider than the Roman Text.
Glyph detailing was minimized
and ink traps were added to emphasize the complicated turns
of stroke. My preliminary design
intention was to assign serif
Latin glyphs for pairing with
Thai with-loop letters. But after
some tests with the variant set
at 8 points, it became clear that
Thai loopless letters would be
more fitting.
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กฐี้้ปุ� ไุ ส
กฐี้้ �ปุุไส
CAPTION

TEXT

ITALIC

MICRO

TITLING

E

E

E

E

Hhág2กฐี้้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้ปุ� ไุ ส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุไุ ส
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Tiga Caption
TIGA CAPTION REGULAR | 8 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 12 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error widen
unless all the determining calculations are based upon factual
rather than hypothetical figures. No variation in the amount of
copy can affect the degree of error once that error has been made.
If instead of the ten point the estimator specifies nine point
for the type size whether the copy be only ten lines for a trade
magazine advertisement or a manuscript for a volumn of twenty
chapter the percentage of error will be ten. once the jobs have been
assembled in type one might reasonably expect to find greater
difficulty in mitigating the effect of the error where type content
is the larger for with every additional word the degree of variance
between “demand” and “supply” become more noticeable. How
ever this is not necessarily so, indeed if anything the opposite is
nearer the truth, for chapter breaks and an increase of only half a
point in the leading can do much to reduce the disparity without

When jobs have type sizes fixed quickly the
margins of error widen unless all the determining calculations are based upon factual
rather than hypothetical figures. No variation in the amount of copy can affect the degree of error once that error has been made.
If instead of the ten point the estimator
specifies nine point for the type size whether the copy be only ten lines for a trade magazine advertisement or a manuscript for a

TIGA CAPTION REGULAR | 10 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins
of error widen unless all the determining calculations
are based upon factual rather than hypothetical figures. No variation in the amount of copy can affect
the degree of error once that error has been made.
If instead of the ten point the estimator specifies
nine point for the type size whether the copy be
only ten lines for a trade magazine advertisement
or a manuscript for a volumn of twenty chapter the
percentage of error will be ten. once the jobs have
been assembled in type one might reasonably expect
to find greater difficulty in mitigating the effect of

When jobs have type sizes fixed
quickly the margins of error widen
unless all the determining calculations are based upon factual rather
than hypothetical figures. No variation in the amount of copy can affect
the degree of error once that error has
been made. If instead of the ten point
the estimator specifies nine point

TIGA CAPTION REGULAR | 16 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error widen
unless all the determining calculations are based upon factual rather
than hypothetical figures. No variation in the amount of copy can
affect the degree of error once that error has been made. If instead
of the ten point the estimator specifies nine point for the type size
whether the copy be only ten lines for a trade magazine advertisement or a manuscript for a volumn of twenty chapter the percentage
TIGA CAPTION REGULAR | 18 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error widen unless all the determining calculations are based
upon factual rather than hypothetical figures. No variation
in the amount of copy can affect the degree of error once that
error has been made. If instead of the ten point the estimator specifies nine point for the type size whether the copy be
38

ฐิิ กา แคปชั่่ น
�
TIGA CAPTION REGULAR | 8 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 12 PT

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุุป แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย รน มหิิ ษ เจ้้าเนื้้ อ� ไวด์์สกรีีน เผละ
สอพลอ ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ� ทััน ประจำ ำ�วััน นคป คอพัับ อึึด เถ้้าถ่า่ น ระวััง
กัังหัันน้ำ�ำ � บรอดแบนด์์ แรเงา ขจอก ปริินเตอร์์ กระแสไฟฟ้้ า พอก ท้้องทะเล
กรดฟอสฟอริิก วััย สะบััดร้้อนสะบััดหนาว ค่่าตััว บ่ม
่ มััสกััต เครื่่�องอัังทราย
ค่่อน ไวตามิิน ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ หวััด พร้้อม สวะ มะลิิ ลา อสป พาม
ค่่างวด อธิิกวาร อาพาธ จัันอัับ มัันส์์ บรรณานุุกรม คนผิิวดำ ำ� ประจััน หลุุดมืือ
ขจุุย น่่าตื่่� นเต้้น คบ ความสวยงาม เก็็บเล็็กผสมน้้อย สาธารณรััฐเยเมน งอแง
ปลีี แข้้ง วัันพระ ความจำ ำ�เริิญ สบ ออร์์แกน ไอโบ สุุขา ชั่่ ว� ร้้าย พิิมล ผาย ตอแย
ปะ อมโรค หััวรถ สเปกโตรเมตรีี ประกวดประขััน ยก ยิ้้ม� ไจ ผิิดน้ำ�ำ � ความชื่่�น
ชอบ ขยััน พรีีวิวิ แอ็็ค กรรตุุ เรดแฮต การลงรอยกััน เจนตา เก้้ ห้้อ เทิ้้ ม� รพ
ชั้้ นอนุุบาล
โฮ ดีี เจ คิิ ดถึงึ บ้้าน มร หวาม เช่่าทรััพย์์ จั่่ ว� ตบ แมคเอีียน ม้้ามืืด
�
เพ็็จ ไว้้ อายััด ความดื่่� มด่ำ� �ำ โกลกาตา ตลอดทั้้ ง� ปัั ด อัับ น้ำ�ชา
ำ � เสาะ หยาด ชาต
เทป ยากแค้้ น สำ ำ�รวล ล่่อใจ ขวนขวาย เจอะกััน งวงช้้าง ขดตััว ระดัับชั้้ น� อาทิิ
ปริ่่�ม ค่่ะ เสีี ยงสะอื้้น� ยุุติิ สาขา รา พอให้้ คอส ใคร น้ำ�ค้้
ำ � างแข็็ง คิิ ดเล็็กคิิ ดน้้อย
เดาสวด ผล เงืือบ ดุุเด็็ดเผ็็ดมัั น ออกตััว จััดอัันดัับ ดุุษฎีีมาลา เพื่่�อนร่่วมห้้อง

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุป
ุ แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย รน มหิิ ษ
เจ้้าเนื้้ อ� ไวด์์สกรีีน เผละ สอพลอ ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ�
ทััน ประจำ ำ�วััน นคป คอพัับ อึึด เถ้้าถ่า่ น ระวััง กััง
หัันน้ำ�ำ � บรอดแบนด์์ แรเงา ขจอก ปริินเตอร์์ กระแส
ไฟฟ้้ า พอก ท้้องทะเล กรดฟอสฟอริิก วััย สะบััด
ร้้อนสะบััดหนาว ค่่าตััว บ่ม
่ มััสกััต เครื่่�องอัังทราย
ค่่อน ไวตามิิน ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ หวััด
พร้้อม สวะ มะลิิ ลา อสป พาม ค่่างวด อธิิกวาร
อาพาธ จัันอัับ มัันส์์ บรรณานุุกรม คนผิิวดำ ำ� ประจััน
หลุุดมืือ ขจุุย น่่าตื่่� นเต้้น คบ ความสวยงาม เก็็บเล็็ก

TIGA CAPTION REGULAR | 10 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุุป แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย รน มหิิ ษ เจ้้าเนื้้ อ�
ไวด์์สกรีีน เผละ สอพลอ ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ� ทััน ประจำ ำ�วััน นคป
คอพัับ อึึด เถ้้าถ่า่ น ระวััง กัังหัันน้ำ�ำ � บรอดแบนด์์ แรเงา ขจอก
ปริินเตอร์์ กระแสไฟฟ้้ า พอก ท้้องทะเล กรดฟอสฟอริิก วััย
สะบััดร้้อนสะบััดหนาว ค่่าตััว บ่่ม มััสกััต เครื่่�องอัังทราย ค่่อน
ไวตามิิน ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ หวััด พร้้อม สวะ มะลิิ ลา
อสป พาม ค่่างวด อธิิกวาร อาพาธ จัันอัับ มัันส์์ บรรณานุุกรม
คนผิิวดำ ำ� ประจััน หลุุดมืือ ขจุุย น่่าตื่่� นเต้้น คบ ความสวยงาม
เก็็บเล็็กผสมน้้อย สาธารณรััฐเยเมน งอแง ปลีี แข้้ง วัันพระ
ความจำ ำ�เริิญ สบ ออร์์แกน ไอโบ สุุขา ชั่่ ว� ร้้าย พิิมล ผาย ตอแย
ปะ อมโรค หััวรถ สเปกโตรเมตรีี ประกวดประขััน ยก ยิ้้ม� ไจ
ผิิดน้ำ�ำ � ความชื่่�นชอบ ขยััน พรีีวิวิ แอ็็ค กรรตุุ เรดแฮต การลง

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุป
ุ แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย
รน มหิิ ษ เจ้้าเนื้้ อ� ไวด์์สกรีีน เผละ สอพลอ
ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ� ทััน ประจำ ำ�วััน นคป คอพัับ
อึึด เถ้้าถ่า่ น ระวััง กัังหัันน้ำ�ำ � บรอดแบนด์์
แรเงา ขจอก ปริินเตอร์์ กระแสไฟฟ้้ า พอก
ท้้องทะเล กรดฟอสฟอริิก วััย สะบััดร้้อน
สะบััดหนาว ค่่าตััว บ่ม
่ มััสกััต เครื่่�องอัังทราย
ค่่อน ไวตามิิน ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ
หวััด พร้้อม สวะ มะลิิ ลา อสป พาม ค่่างวด

TIGA CAPTION REGULAR | 16 PT

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุุป แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย รน มหิิ ษ เจ้้าเนื้้ อ� ไวด์์สกรีีน เผละ
สอพลอ ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ� ทััน ประจำ ำ�วััน นคป คอพัับ อึึด เถ้้าถ่า่ น ระวััง กัังหัันน้ำ�ำ �
บรอดแบนด์์ แรเงา ขจอก ปริินเตอร์์ กระแสไฟฟ้้ า พอก ท้้องทะเล กรดฟอส
ฟอริิก วััย สะบััดร้้อนสะบััดหนาว ค่่าตััว บ่ม
่ มััสกััต เครื่่�องอัังทราย ค่่อน ไวตามิิน
ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ หวััด พร้้อม สวะ มะลิิ ลา อสป พาม ค่่างวด อธิิกวาร
อาพาธ จัันอัับ มัันส์์ บรรณานุุกรม คนผิิวดำ ำ� ประจััน หลุุดมืือ ขจุุย น่่าตื่่� นเต้้น คบ
ความสวยงาม เก็็บเล็็กผสมน้้อย สาธารณรััฐเยเมน งอแง ปลีี แข้้ง วัันพระ
TIGA CAPTION REGULAR | 18 PT

เฮ สุุด ท่่อง กล่่าวสรุป
ุ แพร่่ สิ่่� ว อวสาน ลุุย รน มหิิ ษ เจ้้าเนื้้ อ� ไวด์์สกรีีน
เผละ สอพลอ ผลลััพธ์์ ขิิม มดดำ ำ� ทััน ประจำ ำ�วััน นคป คอพัับ อึึด เถ้้าถ่า่ น
ระวััง กัังหัันน้ำ�ำ � บรอดแบนด์์ แรเงา ขจอก ปริินเตอร์์ กระแสไฟฟ้้ า พอก
ท้้องทะเล กรดฟอสฟอริิก วััย สะบััดร้้อนสะบััดหนาว ค่่าตััว บ่่ม มััสกััต
� งอัังทราย ค่่อน ไวตามิิน ราชาฤกษ์์ ตอ โดยเจตนา ดิิ หวััด พร้้อม
เครื่่อ
สวะ มะลิิ ลา อสป พาม ค่่างวด อธิิกวาร อาพาธ จัันอัับ มัันส์์ บรรณา
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Tiga Caption
TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12480 .,:;!?‘’()
áéíóúýÀÁÉÍÓÚÝ
TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

Much too often people having completly read
a book immediately lay it aside without
realizing the excellent quality of production
TIGA CAPTION REGULAR | 30 PT

The art of book design lies mainly
in relating size and x-height to the
length and leading of the line
TIGA CAPTION REGULAR | 36 PT

The influence of handwriting
on type designs was striking
TIGA CAPTION REGULAR | 48 PT

Wherever civilization
two hundred years
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ฐิิ กา แคปชั่่ น
�
TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

กขคงจชฌญฎฏฐณดตถทธน
บปผพฟภมยรลวษสหอฮ
เ- แ- -า -ำ�� -ะ โ- ใ- ไ- -ุุ -ฺฺ
-ิิ -ีี -ึึ -ืื -่่ -้้ -์์ -็็ -ํํ
TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

ขาดสอบ อััตราส่่วน มััธยมปลาย แสงอ่่อน พิิเชฐ
บราเดอร์์ส มุุติิ กระเพาะอาหาร มาลิิ นีี เมื่่�อปีี กลาย
กรมไปรษณีี ย์โ์ ทรเลข ข้้ามถนน ยกพลสง่่า ไถ ไข่่เจีียว
TIGA CAPTION REGULAR | 30 PT

วงดุุริิยางค์์ นฤมิิต การจััดเตรีียม วิิชาโท
คอมโปเนนต์์รีเี สิิ ร์ช์ แล็็บ จำ ำ�แนกแยกแยะ
กระโปรง สายตา เพ่่ง ขณะเรีียกชื่่�อ
TIGA CAPTION REGULAR | 36 PT

องค์์ การเภสัั ชกรรม ไวตามิิน
บอรอมิิเตอร์์ โฟโตแคททาลิิ สท์์
TIGA CAPTION REGULAR | 48 PT

ตรีีโกณมิิติิมััธยมปลาย
สมุุดพก หนัังสืือปกแข็็ง
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Tiga Micro (ฐิกา ไมโคร)
Aaก

Hhág2
E
E

E
E

E
E

E
E

Micro
Micro is designed for setting at
very small sizes. Tests conducted on the variant showed that
it offers the best readability at
6 points. Its glyphs were derived by paring down Caption to
remove unnecessary detailing.
The result was serif Latin with
matching Thai loopless glyphs
with a 5% width increase from
those of Caption. Stroke contrast was minimal making the
glyphs very nearly monolinear.
Care was given to the shaping of
stroke kinks and folds in order
to ensure adequate legibility of
the glyphs at small sizes.
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กฐี้้�ปุ
กฐี้้
ปุุ� ุ ไส
E
E

E
E

E
E

E
E

MICRO

CAPTION

TEXT

ITALIC

TITLING

Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้ �ปุุไส
Hhág2กฐี้้�ปุุไส
Hhág2กฐี้้ปุ� ไุ ส
Hhág2กฐี้้�ปุไุ ส
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Tiga Micro
TIGA MICRO REGULAR | 6 PT

TIGA MICRO REGULAR | 11 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error widen unless all
the determining calculations are based upon factual rather than hypothetical
figures. No variation in the amount of copy can affect the degree of error once
that error has been made. If instead of the ten point the estimator specifies nine
point for the type size whether the copy be only ten lines for a trade magazine
advertisement or a manuscript for a volumn of twenty chapter the percentage of
error will be ten. once the jobs have been assembled in type one might reasonably expect to find greater difficulty in mitigating the effect of the error where
type content is the larger for with every additional word the degree of variance
between “demand” and “supply” become more noticeable. How ever this is not
necessarily so, indeed if anything the opposite is nearer the truth, for chapter
breaks and an increase of only half a point in the leading can do much to reduce
the disparity without unduly “bumping out” the copy or spoiling the book format.

When jobs have type sizes fixed quickly the
margins of error widen unless all the determining calculations are based upon factual
rather than hypothetical figures. No variation in the amount of copy can affect the degree of error once that error has been made.
If instead of the ten point the estimator

TIGA MICRO REGULAR | 8 PT

TIGA MICRO REGULAR | 12 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error
widen unless all the determining calculations are based upon
factual rather than hypothetical figures. No variation in
the amount of copy can affect the degree of error once that
error has been made. If instead of the ten point the estimator specifies nine point for the type size whether the copy
be only ten lines for a trade magazine advertisement or a
manuscript for a volumn of twenty chapter the percentage
of error will be ten. once the jobs have been assembled in type
one might reasonably expect to find greater difficulty in

When jobs have type sizes fixed quickly
the margins of error widen unless all
the determining calculations are based
upon factual rather than hypothetical
figures. No variation in the amount of
copy can affect the degree of error once
that error has been made. If instead of

TIGA MICRO REGULAR | 10 PT

TIGA MICRO REGULAR | 14 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error widen unless all the determining
calculations are based upon factual rather than
hypothetical figures. No variation in the amount
of copy can affect the degree of error once that
error has been made. If instead of the ten point
the estimator specifies nine point for the type
size whether the copy be only ten lines for a

When jobs have type sizes fixed
quickly the margins of error widen unless all the determining calculations are based upon factual
rather than hypothetical figures.
No variation in the amount of

TIGA MICRO REGULAR | 16 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of error
widen unless all the determining calculations are based upon
factual rather than hypothetical figures. No variation in the
amount of copy can affect the degree of error once that error
has been made. If instead of the ten point the estimator specifies nine point for the type size whether the copy be only ten
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When jobs have type sizes fixed quickly the margins of
error widen unless all the determining calculations are
based upon factual rather than hypothetical figures.
No variation in the amount of copy can affect the degree of error once that error has been made. If instead
of the ten point the estimator specifies nine point for
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ฐิ กา ไมโคร
TIGA MICRO REGULAR | 6 PT
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แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง เอฟ นายธนาคาร แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี
กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง จอมพล บ้้านเกิิดเมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ
เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ เบคแคม ลา
รด สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ ตง ยื่่� นข้้อเสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ� ตุ้้�ม พีีค แสวง เหมาะเจาะ ยี่่� สก ยาจีีน
กิินตานาโร เวนคืืน อภิิรมย์์ พระราชภารกิิจ กรอบแกรบ ส่่งสาร มะพร้้าวทุุย ไทเบอร์ ์ บรรจุุ ได้้ที ี
เหรีียญ ผิิวคล้ำำ� ร่ ่างร้้าน บรรณ สนามยิิ งปืื น หยุุ ดงาน เบอร์ ์ สุุ ดยอด หาทาง คล้ำำ� อธิิกสุุ รทิิน ตบ นคร
ผิิดศีล
ี ธรรม การทำ ำ�แผนที่่� ลีีบ บด ปราบปราม นคร แทบเล็็ตเดสก์์ทอป หวาน ก็็ดีี ชี้้� ภารดีี ดวด
ถึึงที่่�ตาย กก กระอวล ความเจริิญงอกงาม อิินเดีียนา อาจิิณ กิิจจา สืืบสาน พะอง การกวาด
พอโลเนีียม เงิินบริิจาค ลิิฟต์ ์ ประดุุจ เข้้าประจำ�ตำ
ำ ำ�แหน่่ง หิิน เบอร์ ์ การสร้้างเมืือง กก นภดล ภพหน้้า
หำ ำ� มยุุ รา เป็็ นไปตาม ป่่ าวร้้อง สารบบ รองจ่ ่าย รีีบร้้อน ไหล่่ กระหาย ความงดงาม เปลืือย หุ่่�นยนต์์ ยศ
กน พ่่ายแพ้้ รายงานสรุุป พะเน้้าพะนอ เอ็็น หาบ กทธ เดิินหน คำ ำ�นำ ำ� นอ ปะกำ ำ� ชืืด ตำ ำ� ปล้้น ตีีแตะ
สะสาง แถมท้้าย หน่่วงเวลา สว ย่่อท้้อ เบสิิก สุุ ดา คบหาสมาคม รด ให้้ผล บุุ ญ ทำ ำ�งามหน้้า ช้้า
อารากวา เฟ้้น สุุ ดจิต
ิ เมททิิลฟีี นอล ไหว เหตุุการณ์์ในอดีีต ชายหาด ทารุุณจิิตใจ ทวาย ม้้าหมุุ น ตอ

แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง
เอฟ นายธนาคาร แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี กุ้้�งดีีด
เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง จอมพล บ้้านเกิิด
เมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ เขนง ผกค ฝาย
เรืือหางยาว พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึก หนา
บาง รองเท้้าผ้้าใบ เบคแคม ลา รด สรตะ กระ ตง
ยื่่�นข้้อเสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ� ตุ้้�ม พีีค แสวง เหมาะเจาะ
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แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง เอฟ นายธนาคาร แข่่น
เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง
จอมพล บ้้านเกิิดเมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ เขนง ผกค ฝาย
เรืือหางยาว พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ
เบคแคม ลา รด สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ ตง ยื่่�นข้้อเสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ�
ตุ้้�ม พีีค แสวง เหมาะเจาะ ยี่่�สก ยาจีีน กิินตานาโร เวนคืืน อภิิรมย์์ กรอบ
แกรบ ส่่งสาร มะพร้้าวทุุย ไทเบอร์ ์ บรรจุุ ได้้ที ี เหรีียญ ผิิวคล้ำำ� ร่ ่างร้้าน
บรรณ สนามยิิ งปืื น หยุุ ดงาน เบอร์ ์ สุุ ดยอด หาทาง คล้ำำ� อธิิกสุุ รทิิน ตบ นคร
ผิิดศีล
ี ธรรม การทำ ำ�แผนที่่� ลีีบ บด ปราบปราม นคร แทบเล็็ตเดสก์์ทอป
หวาน ก็็ดีี ชี้้� ภารดีี ดวด ถึึงที่่�ตาย กก กระอวล ความเจริิญงอกงาม

แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง
เอฟ นายธนาคาร แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี
กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง จอม
พล บ้้านเกิิดเมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ
ระดะ เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว พ่่นลม บอน
ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ
เบคแคม ลา รด สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ ตง
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แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง เอฟ
นายธนาคาร แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท
ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง จอมพล บ้้านเกิิดเมืืองนอน
สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว
พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ
เบคแคม ลา รด สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ ตง ยื่่� น ข้้อ
เสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ� ตุ้้�ม พีีค แสวง เหมาะเจาะ ยี่่� สก ยาจีีน
กิินตานาโร เวนคืืน อภิิรมย์์ พระราชภารกิิจ กรอบแกรบ

แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง ขนอง
เอฟ นายธนาคาร แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง
โภคีี กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี
เข้้มเเข็็ง จอมพล สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ
ระดะ เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว พ่่นลม
บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง
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แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง เอฟ นายธนาคาร แข่่น
เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี เข้้มเเข็็ง จอมพล
บ้้านเกิิดเมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว
พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึกหนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ เบคแคม ลา รด
สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ ตง ยื่่� นข้้อเสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ� ตุ้้�ม พีีค แสวง
เหมาะเจาะ ยี่่�สก ยาจีีน กิินตานาโร เวนคืืน อภิิรมย์์ กรอบแกรบ ส่่งสาร
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แดน เบส ปก จบ ปากทาง กำ ำ�แหง รายเรีียง ขนอง เอฟ นายธนาคาร
แข่่น เขตเมืือง ทางหลวง โภคีี กุ้้�งดีีด เนิิบ ชีีท ลอรา ดุุ พระนาง สีี
เข้้มเเข็็ง จอมพล บ้้านเกิิดเมืืองนอน สิ้้น
� แต้้ม โกร้้ ดื้้�อ ปรบ ระดะ
เขนง ผกค ฝาย เรืือหางยาว พ่่นลม บอน ความคุ้้�มค่่า คงที่่� ตื้้�นลึึก
หนาบาง รองเท้้าผ้้าใบ เบคแคม ลา รด สรตะ ภาคอุุ ตสาหกรรม กระ
ตง ยื่่�นข้้อเสนอ ตำ ำ�ตา บ่่อน้ำ ำ� ตุ้้�ม พีีค แสวง เหมาะเจาะ ยี่่�สก ยาจีีน
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Much too often people having completly
read a book immediately lay it aside
without realizing the excellent quality
TIGA MICRO REGULAR | 30 PT

The art of book design lies mainly
in relating size and x-height to
the length and leading of line
TIGA MICRO REGULAR | 36 PT

A required high standard
of presswork is achieved
TIGA MICRO REGULAR | 48 PT

Fashion change and
each generation has
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ฐิ กา ไมโคร
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เล่่นแร่ ่แปรธาตุุ ไอทีี ย่่านธุุรกิิจ กระแสข่่าว
กุุมารเวชศาสตร์ ์ เกลืือกรด เพนกวิิน เลนส์์ตีบ
ี แสง
แมงกานีีส สงครามนิิวเคลีียร์ ์ โพรมีีเทีียม
TIGA MICRO REGULAR | 30 PT

ทรานสเฟอร์ ์ เดลาแวร์ ์ สแปร์ ์ เมอร์ ์ฟี่่�
กระติิกน้ำ ำ�แข็็ง รายการวิิทยุุ สนามยิิ งปืื น
คำ ำ�แนะนำ ำ� กรณีีเร่ ่งด่่วน อุุ ปกรณ์์เครื่่�องใช้้
TIGA MICRO REGULAR | 36 PT

องค์์การเภสัั ชกรรม ไวตามิิน
บอรอมิิเตอร์ ์ โฟโตแคททาลิิสท์์
TIGA MICRO REGULAR | 48 PT

บ้้านใกล้้เรืือนเคีียง
ธรรมเนีียมประเพณีี
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A Tokyo court will Wednesday rule on a damages lawsuit
by journalist Shiori Ito, who has
accused a former TV reporter
with close ties to Prime Minister Shinzo Abe of rape.
The case has made headlines in Japan and abroad, as
it is rare for rape victims to
report the crime to the police
according to a 2017 government
survey, only four percent of
women come forward.
Ito has become an outspoken symbol for «#MeToo» in Japan, where
the movement against sexual harassment and abuse has struggled
to take hold.
She is seeking 11 million yen
(100,000) in compensation from former reporter Noriyuki Yamaguchi,
alleging he raped her after inviting
her to dinner to discuss a job oppor-
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ต่่างปุ่ระเทีศ
NEWS IN BRIEF
MOSCOW

Russia vows to finish gas
pipeline despite US sanctions

Russia on Wednesday vowed to complete
construction of a major gas pipeline
under the Baltic Sea, despite approval by
the US Senate of sanctions that have also
angered European states led by Germany.
NEW DELHI

Protests against citizenship
law spread in India

Protests broke out across India as authorities banned large gatherings in parts
of the capital to contain protests against
a law seen as discriminating against
Muslims.
PARIS

Grim Christmas on the menu
for Paris restaurants as strike

The clock has just struck noon and
Guillaume Join, who has finished setting
tables at his bistrot in the shadow of the
Sorbonne, wonders how many will be
filled as a pensions strike has paralysed
much of Paris for two weeks.
BARCELONA

Ten arrested in clashes outside
Spain’s Camp Nou stadium
during Clasico
Ten people were arrested and over 60
injured in clashes between Catalan separatists and police outside of Barcelona’s
Camp Nou stadium on Wednesday night
as Barcelona and Real Madrid faced off.
WASHINGTON

Trump has one of best weeks
apart from impeachment49

Donald Trump leaves on Christmas vacation Friday after a series of legislative
victories gave him one of his best weeks
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!
Who is nothing Hear that!
Meaning:
The stars sing
Because it’s always all right!
So far you’ve
Not been near except when
You didn’t know. Night’s day
Was everywhere . No one is
Ever separated from every other
For then the world would die.
And the world does not die!
O glory. Glory of the Light!
We live one life. Message ends
Kenneth Patchen
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Without my teachers,
I can’t put it together.

Sirin Gunkloy
sirin.gunkloy@gmail.com
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