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FRONT COVER
Crescent Earth seen from Apollo 11. 
One-third of the Earth’s sphere illumi-
nated, Earth’s terminator, sunglint, a 
portion of east Africa, as photo-
graphed 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 crewmem-
ber 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: space-
facts.com/galaxies/andromeda/

DESIGN SPACE PAGE
Space. Image: www.spaceops2018.org

SPECIMEN VERSION: 202002

ฎ
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.

FAMILIES
Tiga Titling
Tiga Text
Tiga Caption
Tiga Micro

DESIGNED BY
Sirin Gunkloy

CONSULTANCY ON
ART DIRECTION;
Jean-Baptiste Levée
Emmanuel Besse

TYPE DESIGN;
Mathieu Réguer
Frederik Berlaen  

TYPOGRAPHY;
Patrick Doan

LANGUAGE;
Sébastien Molighem
Sumet Chardjareansawad

Text sources include articles and 
abstracts from:
www.theguardian.com
www.bangkokpost.com
www.thairath.co.th
www.adhesiontext.com/thai/
Specimen Book of Monotype Printing 
Types, Volume 3
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TITLING

TEXT REGULAR

TEXT MEDIUM

TEXT BOLD

TEXT BLACK

TEXT ITALIC

TEXT MEDIUM ITALIC

TEXT BOLD ITALIC

TEXT BLACK ITALIC

Design Spaces



5

AaกAaก
Aaก
Aaก
Aaก

CAPTION REGULAR

CAPTION MEDIUM

CAPTION BOLD

CAPTION BLACK

MICRO
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TIGA TITLING | 76PT

TIGA TEXT BOLD | 18 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

TIGA MICRO | 10 PT

Size/Purpose-specific adjustments

TIGA TEXT BLACK | 18 PT

TIGA TEXT REGULAR | 18 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

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 

Forks, pendants 
and wine jugs 

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 

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

Pompeo says killing of Suleimani is part of 'bigger strategy' to  
STRONG EARTHQUAKE SHAKES VAST AREA FROM MEXICO   

Researchers foresee myriad benefits for humanity

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
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กฎหมายพาณิิชย ์พี ห่ �นดีี ชาว กินแจ เมม้ปาก บ่ �อน ยมบ่าล สมอลล์ทอล์ค จอแจ เวทนา  
ขนถ่�ายสินค้า คนแจว พาสน์ กายสิทธิ์ิ � ออล เลบ็่เท้า ปณิ ความพอดีี พลิกแผ่�นดิีน พิภพ  
บ่ �อ เดีลี มายาว ีเที�ยวบิ่น มาม �า บ่น ได้ีขนาดี ถ่�ายความหมาย ช �อ ผ่กา ความไม �เสมอภาค 

ได้ดิ้้บได้ดี้้ไมโครเมตรโตมร โภคี ปฏิภิาค ภา โครมาโตกราฟีี ญาต ิมาณพ ตดิ้ไฟีถก โรคแพอ้ากาศตรโีกณมติ ิกรรมการก 
แพอ้ากาศ ไต ้อคาเด้ม ีมรมอด้เอกิเกรกิฟ้ีอเกา้ปรกิรอกการออกอากาศ คิด้มาก ตามมตีามเกดิ้ บติ อฐิ แอฟีรกิา มารค 

เกเรตาโร คาถา แต ้คิด้คด้ ดี้กร ีปากไมต้รภีพอุปการการโอบอุม้แอป้าเปอเตภาด้รการออกอากาศ เรดิ้ โอบออ้มอาร ี

ที่่�สวนผลไม้น้กึฝััน 
นกัปฏิรูิูปคดีล่กึลบั 

นายธนาธรกล่า่วอีกีวา่ คิดิวา่พวกเราทำ ำาไดด้ว้ยการช่ว่ยกนัคินล่ะไม้ค้ินล่ะ 
สิ่ิ �งทำี �สิ่ ำาคิญัคิอืีการทำ ำางานเป็็นทำมี้ คินเดยีวไม้ม่้ใีคิรพาอีนาคิตใหม้ม่้าถึงึ 
จากน ำาพกัน ำาแรงขอีงพวกเราคินล่ะไม้ค้ินล่ะม้อืีจารกึขอ้ีคิวาม้ อีนคิ. 

สิทิธิทิ่�เราสิามารถท่�จะแสิดงออกหรอืสิื�อสิารความร้�สิกึนึกึคดิหรอืความเหน็ึ
เสิรภ่าพการแสิดงออก (Freedom of Expression) เสิรภ่าพในึการพด้ 
 (Freedom of Speech) เป็็นึสิทิธิมินุึษยชนึตามกฎหมายและมาตรฐานึ  

แต่แ่นวคิดิของสมิธิไมิไ่ดเ้ป็็นไป็อย่า่งที่่�คิดิที่กุอย่า่ง เพราะเผอญิแนวคิดิใหมิน่่ �
การคิดิป็ระดษิฐ์เ์คิร ่�องจักัรใหมิ ่(technological revolution) เคิร ่�องจักัร 
เศรษฐ์ศาสต่รเ์สรก่บัการป็ฏิวิตั่อิตุ่สาหกรรมิ (industrial revolution)  

โลกาภิวิัตัน์ ์ซึ่่�งน์า่จะเป็็น์รููป็แบบของ “จักัรวรรดินิิยิมใหม”่ ที่่�ครูอบครูองดินิ์แดิน์ 
บรูรูษััที่ข้ามชาตขิน์าดิใหญ่ ่สามารูถครูอบครูองเศรูษัฐกจิของป็รูะเที่ศตา่งๆ ได้ิ  

“บรษิัทัมหาชนิ” น์่�ที่ ำาให้ผูู้้ถอืห้้น์ตา่งกเ็ป็็น์น์ายที่น้์น์ริูน์ามที่่�ป็รูะชาชน์ไมรูู่จ้กัชื�อเลย 

TIGA TITLING | 76PT

TIGA TEXT BOLD | 18 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT

TIGA TEXT BLACK | 18 PT

TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

การูจดัีการูเฉพาะขนาดี/วตัถปุรูะสงค์

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PT

TIGA MICRO | 10 PT
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Hhág2 

Tiga Titling (ฐกิา พาดีหวั)

Tiga Titling
The name Titling is especially 
coined to mean a font that may 
serve both as headline and dis-
play 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.

   กฐ่�ปไุส
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THAI MAXIMUM ASCENT

LATIN DESCENDER

THAI ASCENDERS
LATIN CAPITALS

THAI BODY HEIGHT
LATIN X-HEGHT

BASELINE

THAI DESCENDER

THAI MAXIMUM DESCENT

TITLING COMPARE TO TEXT BLACK

Hhág2กฐ่�ปไุส
Hhág2กฐี้ี �ป็ไุสิ่
Hhág2กฐ่�ป็ไ้ส
Hhág2กฐ้ี้�ปุไุส
Hhág2กฐีี้ �ป่ไส
Hhág2กฐี�ปุไส

CAPTION

TEXT REGULAR

MICRO

TEXT BLACK

ITALIC

TITLING

   กฐ่�ปไุส
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DIPLOMAT
Anthology

SPONTANIOUS
Public interest

Invisible-hand laissez-faire 
CREATIVE PROFESSIONALS
Languages and Typography

TIGA TITLING | 120 PT

TIGA TITLING | 80 PT

TIGA TITLING | 45 PT

How to make chips out of leftover polenta 
THAILAND LEAPS UP GLOBAL DEMOCRAT
These bacteria can live harmlessly inside

TIGA TITLING | 30 PT

Tiga Titling
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สมั้ผสัอักัษรู
นติบิญัญตัิ

บนม้าตรูฐานสากล
ศิลิปกรูรูม้ศิาสตรู์

ศิกึษาตดิีตาม้ผลที่่�ตวัผูป้ฏิบิตักิารู 
ความ้คดิีสรูา้งสรูรูคข์อังม้อืัอัาชีพ่ 
หนา้ตาภาษา การูจดัีวางตวัอักัษรู

ตะลอันกนิรูา้นติ�กโภชีนา จ.นครูปฐม้ อัรูอ่ัยเลศิิสดุี 
หุน้ไที่ยปิดีตลาดีเชีา้ ปรูบัลดี 2.28 ดีชัีนอ่ัยูท่ี่ ่� 1,571
ผูต้ดิีเชี ื�อักลุม่้แรูกเป็นคนงานและลกูคา้ขอังตลาดี

ฐกิา พาดีหวั

TIGA TITLING | 120 PT

TIGA TITLING | 80 PT

TIGA TITLING | 45 PT

TIGA TITLING | 30 PT
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ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTU 

VWXYZ&
abcdefghijkl 
mnopqrstu 

vwxyz
123456789

.,:;!?‘’()/

TIGA TITLING | 80 PT

Tiga Titling
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กขฃคฅฆงจฉชีซ 
ฌญฎฏิฐฑฒณดี 
ตถที่ธนบปผฝัพ 

ฟภม้ยรูฤลฦว  
ศิษสหฬอัฮ

เ- แ- -า -�า -ะ  
โ- ใ- ไ- -ุ -ู -ฺ 

  -ิ -่ -ึ -ื -่ -้ -๊ -๋ -์ -็ -�

TIGA TITLING | 80 PT

ฐกิา พาดีหวั
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Tiga Text (ฐกิา เน์ื�อควัาม)

Tiga Text
Text is a variant containing 
low-contrast serif Latin glyph 
set for mixing with Thai with-
loop 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 read-
ability at sizes of 10 to 11 points.



 กฐ่�ป็ไ้ส
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Hhág2กฐ่�ป็ไ้ส
Hhág2กฐี้ี �ป็ไุสิ่
Hhág2กฐ้ี้�ปุไุส
Hhág2กฐ่�ปไุส
Hhág2กฐีี้ �ป่ไส
Hhág2กฐี�ปุไส

TITLING

MICRO

ITALIC

CAPTION

TEXT REGULAR

TEXT BLACK
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  Hhág2   

Tiga Italic (ฐี้กิา เอนิ)

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 com-
pressed by some 5-10 percent 
from its upright counterpart. 
The serif Latin glyphs are for 
mixing with Thai with-loop 
characters.

EE

EE
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Hhág2กฐ้ี้�ปุไุส
Hhág2กฐ่�ป็ไ้ส
Hhág2กฐ่�ปไุส
Hhág2กฐีี้ �ป่ไส
Hhág2กฐี�ปุไส

CAPTION

TITLING

MICRO

TEXT

ITALIC

   กฐ้ี้�ปุไุส
EE

EE

17



18

TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

TIGA TEXT REGULAR | 14 PTTIGA TEXT REGULAR | 11 PT

TIGA TEXT REGULAR | 10 PT

MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world econ-
omy, 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 tour-
ist 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 

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 tour-
ism agency said on Monday. The num-
ber of international tourist arrivals rose 
by 4% last year to 1.5 billion, its slowest 
rate since 2016, the Madrid-based World 

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 internation-
al 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 be-
cause 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 cool-
ing 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 

Tiga Text

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 Organi-
zation (UNWTO) said in a statement. “This is a 
growth that we can consider strong because it is 

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 pro-
tests 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 
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มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจป็รูบัลดิเป้็ารูายได้ิที่อ่ง 
เที่่�ยวัปี็”62 ลง 2 หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 ล้าน์ล้าน์ เตรูย่มบูมตลาดิรูะยะใกล้ “อาเซึ่ย่น์ 
เอเชย่ตะวันั์ออก” ป๊็�มตัวัเลข 6 เดิอืน์หลัง ป็รูะกาศแผู้น์ปี็”6 3 ม้ง่เจาะตลาดิรูายเซึ่ก็ 
เมน์ต-์น์ชิมารูเ์กต็ ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์บอรูด์ิ 
ที่ที่ที่. ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัข่�น์ 40% ของจด่ิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่การูการู 
ที่อ่งเที่่�ยวัแหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิเผู้ยวัา่ นั์บตั�งแตเ่กดิิวักิฤตนั์กที่อ่งเที่่�ยวัลดิ 
ลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ที่่�ผู้า่น์มา บวักกับสภิาวัะเศรูษัฐกจิที่่�ชะลอตัวัลงที่ั�วัโลกและม ่

มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจป็รูบัลดิเป้็ารูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัปี็'62 ลง 
2 หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 ล้าน์ล้าน์ เตรูย่มบมูตลาดิรูะยะใกล้ “อาเซึ่ย่น์-เอเชย่ตะวันั์ออก” ป๊็�มตัวั 
เลข 6 เดิอืน์หลังป็รูะกาศแผู้น์ปี็”6 3 ม้ง่เจาะตลาดิรูายเซึ่ก็เมน์ต-์น์ชิมารูเ์กต็ ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 
ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์บอรูด์ิ ที่ที่ที่. ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัข่�น์ 40% ของจ ่
ดิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่การูการูที่อ่งเที่่�ยวัแหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิเผู้ยวัา่ นั์บตั�งแต ่
เกดิิวักิฤตนั์กที่อ่งเที่่�ยวัลดิลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ที่่�ผู้า่น์มา บวักกับสภิาวัะเศรูษัฐกจิที่่�ชะลอตัวัลง 
ที่ั�วัโลกและมป๊่็จจยัลบรู้มเรูา้หลายที่างตอ่เน์ื�องที่ั �งเศรูษัฐกจิยโ้รูป็ที่่�ป็รูบัตัวัลดิลง ภิาวัะเงนิ์บาที่ 

มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจป็รูบัลดิเป้็า 
รูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัปี็”62 ลง 2 หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 ล้าน์ล้าน์ เตรูย่มบมู 
ตลาดิรูะยะใกล้ “อาเซึ่ย่น์-เอเชย่ตะวันั์ออก” ป๊็�มตัวัเลข 6 เดิอืน์หลังป็รูะ- 
กาศแผู้น์ปี็”6 3 ม้ง่เจาะตลาดิรูายเซึ่ก็เมน์ต-์น์ชิมารูเ์กต็ ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 
ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์บอรูด์ิ ที่ที่ที่. ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิ 
ที่อ่งเที่่�ยวัข่�น์ 40% ของจด่ิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่การูการูที่อ่งเที่่�ยวั 
แหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิเผู้ยวัา่ นั์บตั�งแตเ่กดิิวักิฤตนั์กที่อ่งเที่่�ยวัลดิ 
ลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ที่่�ผู้า่น์มา บวักกับสภิาวัะเศรูษัฐกจิที่่�ชะลอตัวัลงที่ั�วั 
โลกและมป๊่็จจยัลบรู้มเรูา้หลายที่างตอ่เน์ื�องที่ั �งเศรูษัฐกจิยโ้รูป็ที่่�ป็รูบัตัวั 
ลดิลง ภิาวัะเงนิ์บาที่แขง็คา่ รูวัมถง่ดิม่าน์ดิท์ี่างด้ิาน์การูที่อ่งเที่่�ยวัที่่�ลดิลง 
ที่ั�วัโลก ที่ ำาให้นั์กที่อ่งเที่่�ยวัตา่งชาตชิะลอการูที่อ่งเที่่�ยวั หรูอืหัน์ไป็ที่อ่งเที่่�ยวั
ใน์ป็รูะเที่ศที่่�มต้่น์ที่น้์ที่างด้ิาน์การูที่อ่งเที่่�ยวัต ำาแที่น์จด้ิหมายป็ลายที่างที่่�ม่

มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจ 
ป็รูบัลดิเป้็ารูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัปี็ 62 ลง 2 หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 
ล้าน์ล้าน์ เตรูย่มบมูตลาดิรูะยะใกล้ “อาเซึ่ย่น์เอเชย่ตะวันั์ออก” 
ป๊็�มตัวัเลข 6 เดิอืน์หลังป็รูะกาศแผู้น์ปี็”63 ม้ง่เจาะตลาดิรูาย 
เซึ่ก็เมน์ต-์น์ชิมารูเ์กต็ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล 
ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์บอรูด์ิ ที่ที่ที่.ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัข่�น์ 
40% ของจด่ิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่การูการูที่อ่งเที่่�ยวั 
แหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิเผู้ยวัา่นั์บตั�งแตเ่กดิิวักิฤตนั์ก 
ที่อ่งเที่่�ยวัลดิลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ที่่�ผู้า่น์มา บวักกับสภิาวัะ 
เศรูษัฐกจิที่่�ชะลอตัวัลงที่ั�วัโลกและมป๊่็จจยัลบรู้มเรูา้หลาย 
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TIGA TEXT REGULAR | 18 PT

TIGA TEXT REGULAR | 16 PT

มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก ที่ที่ที่. ที่ ำาใจป็รูบั 
ลดิเป้็ารูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัปี็”62 ลง 2 หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 ล้าน์ล้าน์ 
เตรูย่มบูมตลาดิรูะยะใกล้ “อาเซึ่ย่น์-เอเชย่ตะวันั์ออก” ป๊็�มตัวัเลข 6 
เดิอืน์หลังป็รูะกาศแผู้น์ปี็”63 ม้ง่เจาะตลาดิรูายเซึ่ก็เมน์ต-์น์ชิมารู ์
เกต็ ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์ 
บอรูด์ิ ที่ที่ที่. ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัข่�น์ 40% ของจด่ิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ 
ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่การูการูที่อ่งเที่่�ยวัแหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิ 
เผู้ยวัา่ นั์บตั�งแตเ่กดิิวักิฤตนั์กที่อ่งเที่่�ยวัลดิลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ที่่� 
ผู้า่น์มา บวักกับสภิาวัะเศรูษัฐกจิที่่�ชะลอตัวัลงที่ั�วัโลกและมป๊่็จจยั
ลบรู้มเรูา้หลายที่างตอ่เน์ื�องที่ั �งเศรูษัฐกจิยโ้รูป็ที่่�ป็รูบัตัวัลดิลง ภิาวัะ 
เงนิ์บาที่แขง็คา่ รูวัมถง่ดิม่าน์ดิท์ี่างด้ิาน์การูที่อ่งเที่่�ยวัที่่�ลดิลงที่ั�วัโลก 

มาดิรูดิิ: พิษิัเศรูษัฐกจิโลก-เงนิ์บาที่แขง็คา่หนั์ก 
ที่ที่ที่. ที่ ำาใจป็รูบัลดิเป้็ารูายได้ิที่อ่งเที่่�ยวัปี็ 62 ลง 2  
หมื�น์ล้าน์เหลอื 3.38 ล้าน์ล้าน์ เตรูย่มบมูตลาดิรูะยะ 
ใกล้ “อาเซึ่ย่น์-เอเชย่ตะวันั์ออก” ป๊็�มตัวัเลข 6 เดิอืน์ 
หลังป็รูะกาศแผู้น์ปี็”63 ม้ง่เจาะตลาดิรูายเซึ่ก็เมน์ต ์
-น์ชิมารูเ์กต็ป๊็�น์รูายได้ิ 3.72 ล้าน์ล้าน์ ด้ิาน์ “ที่ศพิล 
ศริูสัิมพัิน์ธ์”์ ป็รูะธ์าน์บอรูด์ิ ที่ที่ที่ ฝ๊ัน์ดัิน์รูายได้ิที่อ่ง 
เที่่�ยวัข่�น์ 40% ของจด่ิพ่ิ ่น์ายยท้ี่ธ์ศักดิิ� ส้ภิสรู ผูู้้วัา่ 
การูการูที่อ่งเที่่�ยวัแหง่ป็รูะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) เปิ็ดิเผู้ย 

TIGA TEXT REGULAR | 14 PTTIGA TEXT REGULAR | 11 PT

TIGA TEXT REGULAR | 10 PT TIGA TEXT REGULAR | 12 PT
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TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 14 PTTIGA TEXT MEDIUM | 11 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 10 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 

MADRID: Global tourism slowed in 2019 
due to a cooling world economy, espe-
cially in Europe and Asia where uncer-
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day. The number of international tourist 
arrivals rose by 4 last year to 1.5 billion, 
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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 pro-
tests in Hong Kong also weighed, the United Na-
tion’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 Ma-
drid-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 

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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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 Mon-
day. The number of international tourist arriv-
als rose by 4 last year to 1.5 billion, its slowest 
rate since 2016, the Madrid-based World Tour-
ism Organization (UNWTO) said in a state-
ment. “This is a growth that we can consider 
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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 agen-
cy 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 
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มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจัป็รบัลดเป้็าราย่ไดท้ี่อ่ง 
เที่่�ย่วปี็”62 ลง 2 หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 ลา้นลา้น เต่รย่่มิบมูิต่ลาดระย่ะใกล ้“อา 
เซีย่่นเอเชีย่่ต่ะวนัออก” ป๊็�มิต่วัเลข 6 เดอ่นหลงั ป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะต่ลาด 
ราย่เซีก็เมินต่-์นชิีมิารเ์กต็่ ป๊็�นราย่ได ้3.72 ลา้นลา้น ดา้น “ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ 
ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่. ฝ๊ันดนัราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �นจัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธศกัดิ� สภุสร ผูว้า่ 
การการที่อ่งเที่่�ย่วแหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.) เปิ็ดเผย่วา่ นับต่ั �งแต่เ่กดิวกิฤต่นัก 
ที่อ่งเที่่�ย่วลดลงเมิ่�อป็ลาย่ปี็ 2561 ที่่�ผา่นมิา บวกกบัสภาวะเศรษฐ์กจิัที่่�ชีะลอต่วัลง 

มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจัป็รบัลดเป้็าราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วปี็'62 
ลง 2 หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 ลา้นลา้น เต่รย่่มิบมูิต่ลาดระย่ะใกล ้“อาเซีย่่น-เอเชีย่่ต่ะวนัออก” 
ป๊็�มิต่วัเลข 6 เดอ่นหลงัป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะต่ลาดราย่เซีก็เมินต่-์นชิีมิารเ์กต็่ ป๊็�นราย่ 
ได ้3.72 ลา้นลา้น ดา้น “ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่. ฝ๊ันดนัราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �น 
จัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธศกัดิ� สภุสร ผูว้า่การการที่อ่งเที่่�ย่วแหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.) เปิ็ดเผย่วา่ นับ 
ต่ั �งแต่เ่กดิวกิฤต่นักที่อ่งเที่่�ย่วลดลงเมิ่�อป็ลาย่ปี็ 2561 ที่่�ผา่นมิา บวกกบัสภาวะเศรษฐ์กจิั 
ที่่�ชีะลอต่วัลงที่ั�วโลกและมิป๊่็จัจัยั่ลบรุมิเรา้หลาย่ที่างต่อ่เน่�องที่ั �งเศรษฐ์กจิัย่โุรป็ที่่�ป็รบัต่วัลด

มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจัป็รบัลดเป้็า 
ราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วปี็”62 ลง 2 หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 ลา้นลา้น เต่รย่่มิบมูิ 
ต่ลาดระย่ะใกล ้“อาเซีย่่น-เอเชีย่่ต่ะวนัออก” ป๊็�มิต่วัเลข 6 เดอ่นหลงั 
ป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะต่ลาดราย่เซีก็เมินต่-์นชิีมิารเ์กต็่ ป๊็�นราย่ได ้
3.72 ลา้นลา้น ดา้น “ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่. ฝ๊ันดนั 
ราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �นจัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธศกัดิ� สภุสร ผูว้า่การการที่อ่งเที่่�ย่ว 
แหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.) เปิ็ดเผย่วา่ นับต่ั �งแต่เ่กดิวกิฤต่นักที่อ่งเที่่�ย่ว 
ลดลงเมิ่�อป็ลาย่ปี็ 2561 ที่่�ผา่นมิา บวกกบัสภาวะเศรษฐ์กจิัที่่�ชีะลอต่วั 
ลงที่ั�วโลกและมิป๊่็จัจัยั่ลบรุมิเรา้หลาย่ที่างต่อ่เน่�องที่ั �งเศรษฐ์กจิัย่โุรป็ที่่� 
ป็รบัต่วัลดลง ภาวะเงนิบาที่แขง็คิา่ รวมิถึง้ดม่ิานดท์ี่างดา้นการที่อ่ง 
เที่่�ย่วที่่�ลดลงที่ั�วโลก ที่ ำาใหนั้กที่อ่งเที่่�ย่วต่า่งชีาต่ชิีะลอการที่อ่งเที่่�ย่ว หรอ่
หันไป็ที่อ่งเที่่�ย่วในป็ระเที่ศที่่�มิต่่น้ที่นุที่างดา้นการที่อ่งเที่่�ย่วต่ ำาแที่นจัดุ 

มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก ที่ที่ที่.ที่ ำาใจั 
ป็รบัลดเป้็าราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วปี็ 62 ลง 2 หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 
ลา้นลา้น เต่รย่่มิบมูิต่ลาดระย่ะใกล ้“อาเซีย่่นเอเชีย่่ต่ะวนั 
ออก” ป๊็�มิต่วัเลข 6 เดอ่นหลงัป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะ 
ต่ลาดราย่เซีก็เมินต่-์นชิีมิารเ์กต็่ป๊็�นราย่ได ้3.72 ลา้นลา้น 
ดา้น “ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่ ฝ๊ันดนัราย่ 
ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �นงจัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธศกัดิ� สภุสร ผูว้า่การการ 
ที่อ่งเที่่�ย่วแหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.) เปิ็ดเผย่วา่นับต่ั �งแต่เ่กดิ
วกิฤต่นักที่อ่งเที่่�ย่วลดลงเมิ่�อป็ลาย่ปี็ 2561 ที่่�ผา่นมิา บวก 
กบัสภาวะเศรษฐ์กจิัที่่�ชีะลอต่วัลงที่ั�วโลกและมิป๊่็จัจัยั่ลบรุมิ 
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มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก ที่ที่ที่. ที่ ำาใจัป็รบั 
ลดเป้็าราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วปี็”62 ลง 2 หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 ลา้นลา้น 
เต่รย่่มิบมูิต่ลาดระย่ะใกล ้“อาเซีย่่น-เอเชีย่่ต่ะวนัออก” ป๊็�มิต่วัเลข 
6 เดอ่นหลงัป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะต่ลาดราย่เซีก็เมินต่-์นชิี 
มิารเ์กต็่ ป๊็�นราย่ได ้3.72 ลา้นลา้น ดา้น “ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ 
ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่. ฝ๊ันดนัราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �นจัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธ 
ศกัดิ� สภุสร ผูว้า่การการที่อ่งเที่่�ย่วแหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.) เปิ็ด 
เผย่วา่ นับต่ั �งแต่เ่กดิวกิฤต่นักที่อ่งเที่่�ย่วลดลงเมิ่�อป็ลาย่ปี็ 2561 
ที่่�ผา่นมิา บวกกบัสภาวะเศรษฐ์กจิัที่่�ชีะลอต่วัลงที่ั�วโลกและมิ ่
ป๊็จัจัยั่ลบรุมิเรา้หลาย่ที่างต่อ่เน่�องที่ั �งเศรษฐ์กจิัย่โุรป็ที่่�ป็รบัต่วัลด
ลง ภาวะเงนิบาที่แขง็คิา่ รวมิถึง้ดม่ิานดท์ี่างดา้นการที่อ่งเที่่�ย่วที่่� 

มิาดรดิ: พษิเศรษฐ์กจิัโลก-เงนิบาที่แขง็คิา่หนัก 
ที่ที่ที่. ที่ ำาใจัป็รบัลดเป้็าราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วปี็ 62 ลง 2  
หมิ่�นลา้นเหลอ่ 3.38 ลา้นลา้น เต่รย่่มิบมูิต่ลาด 
ระย่ะใกล ้“อาเซีย่่น-เอเชีย่่ต่ะวนัออก” ป๊็�มิต่วัเลข 6 
เดอ่น หลงัป็ระกาศแผนปี็”63 มุิง่เจัาะต่ลาดราย่ 
เซีก็เมินต่-์นชิีมิารเ์กต็่ป๊็�นราย่ได ้3.72 ลา้นลา้นดา้น 
“ที่ศพล ศริสิมัิพนัธ”์ ป็ระธานบอรด์ ที่ที่ที่. ฝ๊ันดนั 
ราย่ไดท้ี่อ่งเที่่�ย่วข้ �นจัด่พ่ ่นาย่ย่ทุี่ธศกัดิ� สภุสร ผูว้า่ 
การการที่อ่งเที่่�ย่วแหง่ป็ระเที่ศไที่ย่ (ที่ที่ที่.)เปิ็ดเผย่ 
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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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last year to 1.5 billion, its slowest rate 

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 Organi-
zation (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 

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 internation-
al 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 be-
cause 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 agen-
cy said on Monday. The number of interna-
tional 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 
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MADRID: Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world econ-
omy, 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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มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั ททท. ท ำาใจป็รบัลดเป้็ารายได� 
ทอ่งเท่�ยวปี็”62 ลง 2 หมื�นึล�านึเหลอื 3.38 ล�านึล�านึ เตรย่มบม้ตลาดระยะใกล� 
“อาเซีย่นึ-เอเชย่ตะวนัึออก” ป๊็�มตวัเลข็ 6 เดอืนึหลงั ป็ระกาศแผนึปี็”63 มุง่ 
เจาะตลาดรายเซีก็เมนึต-์นึชิมารเ์กต็ ป๊็�นึรายได� 3.72 ล�านึล�านึ ด�านึ “ทศพล 
ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ ททท. ฝ๊ันึดนัึรายได�ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึจด่พ่ ่นึายยทุธิ 
ศกัดิ� สิภุสิร ผ้�วา่การการทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศไทย (ททท.) เปิ็ดเผยวา่ นึบั 
ตั �งแตเ่กดิวกิฤตนึกัทอ่งเท่�ยวลดลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ท่�ผา่นึมาบวกกบัสิภาวะ 

มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั ททท.ท ำาใจป็รบัลดเป้็ารายได�ทอ่งเท่�ยวปี็
'62 ลง 2 หมื�นึล�านึเหลอื 3.38 ล�านึล�านึ เตรย่มบม้ตลาดระยะใกล� “อาเซีย่นึ-เอเชย่ตะวนัึ 
ออก” ป๊็�มตวัเลข็ 6 เดอืนึหลงัป็ระกาศแผนึปี็”63 มุง่เจาะตลาดรายเซีก็เมนึต-์นึชิมารเ์กต็ 
ป๊็�นึรายได� 3.72 ล�านึล�านึ ด�านึ “ทศพล ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ ททท. ฝ๊ันึดนัึรายได� 
ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึ จด่พ่ ่นึายยทุธิศกัดิ� สิภุสิร ผ้�วา่การการทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศไทย (ททท.) 
เปิ็ดเผยวา่ นึบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนึกัทอ่งเท่�ยวลดลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ท่�ผา่นึมา บวกกบั 
สิภาวะเศรษฐกจิท่�ชะลอตวัลงทั�วโลกและมป๊่็จจยัลบรุมเร�าหลายทางตอ่เนึื�อง ทั �งเศรษฐ- 

มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั ททท.ท ำาใจป็รบัลด 
เป้็ารายได�ทอ่งเท่�ยวปี็”62 ลง 2 หมื�นึล�านึเหลอื 3.38 ล�านึล�านึ 
เตรย่มบม้ตลาดระยะใกล� “อาเซีย่นึ-เอเชย่ตะวนัึออก” ป๊็�มตวัเลข็ 6 
เดอืนึหลงั ป็ระกาศแผนึปี็”63 มุง่เจาะตลาดรายเซีก็เมนึตน์ึชิมารเ์กต็ 
ป๊็�นึรายได� 3.72 ล�านึล�านึ ด�านึ “ทศพล ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ 
ททท. ฝ๊ันึดนัึรายได�ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึจด่พ่ ่นึายยทุธิศกัดิ� สิภุสิร ผ้�วา่การ 
การทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศไทย (ททท.) เปิ็ดเผยวา่ นึบัตั �งแตเ่กดิ 
วกิฤตนึกัทอ่งเท่�ยวลดลงเมื�อป็ลายปี็ 2561 ท่�ผา่นึมา บวกกบัสิภาวะ 
เศรษฐกจิท่�ชะลอตวัลงทั�วโลกและมป๊่็จจยัลบรุมเร�าหลายทางตอ่- 
เนึื�องทั �งเศรษฐกจิยโุรป็ท่�ป็รบัตวัลดลง ภาวะเงนิึบาทแข็ง็คา่ รวมถงึ 
ดม่านึดท์างด�านึการทอ่งเท่�ยวท่�ลดลงทั�วโลก ท ำาให�นึกัทอ่งเท่�ยวตา่ง- 
ชาตชิะลอการทอ่งเท่�ยว หรอืหนัึไป็ทอ่งเท่�ยวในึป็ระเทศท่�มต่�นึทนุึ 

มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั ททท.ท ำา
ใจป็รบัลดเป้็ารายได�ทอ่งเท่�ยวปี็ 62 ลง 2 หมื�นึล�านึเหลอื 
3.38 ล�านึล�านึ เตรย่มบม้ตลาดระยะใกล� “อาเซีย่นึเอเชย่ 
ตะวนัึออก” ป๊็�มตวัเลข็ 6 เดอืนึหลงัป็ระกาศแผนึปี็”63 
มุง่เจาะตลาดรายเซีก็เมนึต-์นึชิมารเ์กต็ป๊็�นึรายได� 3.72 
ล�านึล�านึ ด�านึ “ทศพล ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ ททท 
ฝ๊ันึดนัึรายได�ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึงจด่พ่ ่นึายยทุธิศกัดิ� สิภุสิร  
ผ้�วา่การการทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศไทย (ททท.) เปิ็ดเผย 
วา่นึบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนึกัทอ่งเท่�ยวลดลงเมื�อป็ลายปี็ 
2561 ท่�ผา่นึมา บวกกบัสิภาวะเศรษฐกจิท่�ชะลอตวัลงทั�ว 

ฐกิา เนึื �อความ

มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั ททท. ท ำาใจ 
ป็รบัลดเป้็ารายได�ทอ่งเท่�ยวปี็”62 ลง 2 หมื�นึล�านึเหลอื 3.38 
ล�านึล�านึ เตรย่มบม้ตลาดระยะใกล� “อาเซีย่นึเอเชย่ตะวนัึออก” 
ป๊็�มตวัเลข็ 6 เดอืนึหลงัป็ระกาศแผนึปี็”63 มุง่เจาะตลาดราย 
เซีก็เมนึต-์นึชิมารเ์กต็ ป๊็�นึรายได� 3.72 ล�านึล�านึ ด�านึ “ทศพล 
ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ ททท. ฝ๊ันึดนัึรายได�ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึจ่
ดพ่ ่นึายยทุธิศกัดิ� สิภุสิร ผ้�วา่การการทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศ 
ไทย (ททท.) เปิ็ดเผยวา่ นึบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนึกัทอ่งเท่�ยวลดลง
เมื�อป็ลายปี็ 2561 ท่�ผา่นึมา บวกกบัสิภาวะเศรษฐกจิท่�ชะลอตวั
ลงทั�วโลกและมป๊่็จจยัลบรุมเร�าหลายทางตอ่เนึื�องทั �งเศรษฐกจิ
ยโุรป็ท่�ป็รบัตวัลดลง ภาวะเงนิึบาทแข็ง็คา่ รวมถงึดม่านึดท์าง 

มาดรดิ: พษิเศรษฐกจิโลก-เงนิึบาทแข็ง็คา่หนึกั 
ททท. ท ำาใจป็รบัลดเป้็ารายได�ทอ่งเท่�ยวปี็ 62 ลง 2  
หมื�นึล�านึเหลอื 3.38 ล�านึล�านึ เตรย่มบม้ตลาด 
ระยะใกล� “อาเซีย่นึ-เอเชย่ตะวนัึออก” ป๊็�มตวัเลข็ 
6 เดอืนึ หลงัป็ระกาศแผนึปี็”63 มุง่เจาะตลาด 
รายเซีก็เมนึต-์นึชิมารเ์กต็ป๊็�นึรายได� 3.72 ล�านึ 
ล�านึ ด�านึ“ทศพล ศริสิิมัพนัึธิ”์ ป็ระธิานึบอรด์ 
ททท. ฝ๊ันึดนัึรายได�ทอ่งเท่�ยวข็ึ �นึจด่พ่ ่นึายยทุธิ- 
ศกัดิ� สิภุสิร ผ้�วา่การการทอ่งเท่�ยวแหง่ป็ระเทศ 
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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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growth that we can consider strong because 

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 Organi-
zation (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, especial-
ly in Europe and Asia where uncertain-
ties linked to Brexit and protests in Hong 
Kong also weighed, the United Nation’s 
tourism agency said on Monday. The 
number of international tourist arriv-
als rose by 4 last year to 1.5 billion, its 
slowest rate since 2016, the Madrid-based 
World Tourism Organization (UNWTO) 
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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 Or-
ganization (UNWTO) said in a statement. “This is a growth that 
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ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่หนกั ทำทำทำ. ทำ ำาใจป็รบัล่ดเป้็า 
รายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวปี็”62 ล่ง 2 หม้ื �นล่า้นเหล่อืี 3.38 ล่า้นล่า้น เตรยีม้บมู้ 
ตล่าดระยะใกล่ ้“อีาเซียีน-เอีเช่ยีตะวนัอีอีก” ป๊็� ม้ตวัเล่ข 6 เดอืีนหล่งั 
ป็ระกาศแผนปี็”63 มุ้ง่เจาะตล่าดรายเซีก็เม้นต-์นชิ่ม้ารเ์กต็ ป๊็�นรายได ้
3.72 ล่า้นล่า้น ดา้น “ทำศพล่ ศริสิิ่มั้พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ. ฝ๊ันดนั 
รายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวขึ �นจดีพี ีนายยทุำธศกัดิ� สิ่ภุสิ่ร ผูว้า่การการทำอ่ีงเทำี �ยวแหง่ 
ป็ระเทำศไทำย (ทำทำทำ.) เปิ็ดเผยวา่ นบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนกัทำอ่ีงเทำี �ยวล่ดล่ง 

ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่หนกั ทำทำทำ.ทำ ำาใจป็รบัล่ดเป้็ารายได ้
ทำอ่ีงเทำี �ยวปี็'62 ล่ง 2 หม้ื �นล่า้นเหล่อืี 3.38 ล่า้นล่า้น เตรยีม้บมู้ตล่าดระยะใกล่ ้
“อีาเซียีน-เอีเช่ยีตะวนัอีอีก” ป๊็� ม้ตวัเล่ข 6 เดอืีนหล่งัป็ระกาศแผนปี็”63 มุ้ง่เจาะ 
ตล่าดรายเซีก็เม้นต-์นชิ่ม้ารเ์กต็ ป๊็�นรายได ้3.72 ล่า้นล่า้น ดา้น “ทำศพล่ ศริสิิ่มั้ 
พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ. ฝ๊ันดนัรายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวขึ �น จดีพี ีนายยทุำธศกัดิ� สิ่ภุสิ่ร 
ผูว้า่การการทำอ่ีงเทำี �ยวแหง่ป็ระเทำศไทำย (ทำทำทำ.) เปิ็ดเผยวา่ นบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนกั
ทำอ่ีงเทำี �ยวล่ดล่งเม้ื �อีป็ล่ายปี็ 2561 ทำี �ผา่นม้า บวกกบัสิ่ภาวะเศรษฐี้กจิทำี �ช่ะล่อีตวัล่ง

ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่หนกั ทำทำทำ.ทำ ำาใจป็รบั 
ล่ดเป้็ารายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวปี็”62 ล่ง 2 หม้ื �นล่า้นเหล่อืี 3.38 ล่า้น 
ล่า้นเตรยีม้บมู้ตล่าดระยะใกล่ ้“อีาเซียีน-เอีเช่ยีตะวนัอีอีก” ป๊็� ม้ 
ตวัเล่ข 6 เดอืีนหล่งั ป็ระกาศแผนปี็”63 มุ้ง่เจาะตล่าดรายเซีก็- 
เม้นตน์ชิ่ม้ารเ์กต็ ป๊็�นรายได ้3.72 ล่า้นล่า้น ดา้น “ทำศพล่ ศริ ิ
สิ่มั้พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ. ฝ๊ันดนัรายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวขึ �นจดีพี ี
นายยทุำธศกัดิ� สิ่ภุสิ่ร ผูว้า่การการทำอ่ีงเทำี �ยวแหง่ป็ระเทำศไทำย 
(ทำทำทำ.) เปิ็ดเผยวา่ นบัตั �งแตเ่กดิวกิฤตนกัทำอ่ีงเทำี �ยวล่ดล่งเม้ื �อี 
ป็ล่ายปี็ 2561 ทำี �ผา่นม้า บวกกบัสิ่ภาวะเศรษฐี้กจิทำี �ช่ะล่อีตวัล่ง 
ทำั�วโล่กแล่ะม้ป๊ี็จจยัล่บรุม้เรา้หล่ายทำางตอ่ีเนื �อีงทำั �งเศรษฐี้กจิ 
ยโุรป็ทำี �ป็รบัตวัล่ดล่ง ภาวะเงนิบาทำแขง็คิา่ รวม้ถึงึดมี้านดท์ำาง 
ดา้นการทำอ่ีงเทำี �ยวทำี �ล่ดล่งทำั�วโล่ก ทำ ำาใหน้กัทำอ่ีงเทำี �ยวตา่งช่าตชิ่ะ 

ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่หนกัทำทำทำ. 
ทำ ำาใจป็รบัล่ดเป้็ารายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวปี็ 62 ล่ง 2 หม้ื �น 
ล่า้นเหล่อืี 3.38 ล่า้นล่า้น เตรยีม้บมู้ตล่าดระยะใกล่ ้
“อีาเซียีน-เอีเช่ยีตะวนัอีอีก” ป๊็� ม้ตวัเล่ข 6 เดอืีนหล่งั 
ป็ระกาศแผนปี็”63 มุ้ง่เจาะตล่าดรายเซีก็เม้นต-์นชิ่- 
ม้ารเ์กต็ป๊็�นรายได ้3.72 ล่า้นล่า้น ดา้น “ทำศพล่ ศริ-ิ 
สิ่มั้พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ ฝ๊ันดนัรายไดท้ำอ่ีง- 
เทำี �ยวขึ �นงจดีพี ีนายยทุำธศกัดิ� สิ่ภุสิ่ร ผูว้า่การการทำอ่ีง 
เทำี �ยวแหง่ป็ระเทำศไทำย (ทำทำทำ.) เปิ็ดเผยวา่นบัตั �งแต ่
เกดิวกิฤตนกัทำอ่ีงเทำี �ยวล่ดล่งเม้ื �อีป็ล่ายปี็ 2561 ทำี �ผา่น 

ฐกิา เนึื �อความ

ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่หนกั ทำทำทำ. ทำ ำา
ใจป็รบัล่ดเป้็ารายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวปี็”62 ล่ง 2 หม้ื �นล่า้นเหล่อืี 
3.38 ล่า้นล่า้น เตรยีม้บมู้ตล่าดระยะใกล่ ้“อีาเซียีน-เอีเช่ยี 
ตะวนัอีอีก” ป๊็� ม้ตวัเล่ข 6 เดอืีนหล่งัป็ระกาศแผนปี็”63 
มุ้ง่เจาะตล่าดรายเซีก็เม้นต-์นชิ่ม้ารเ์กต็ ป๊็�นรายได ้3.72 
ล่า้นล่า้น ดา้น “ทำศพล่ ศริสิิ่มั้พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ. 
ฝ๊ันดนัรายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวขึ �นจดีพี ีนายยทุำธศกัดิ� สิ่ภุสิ่ร ผูว้า่
การการทำอ่ีงเทำี �ยวแหง่ป็ระเทำศไทำย (ทำทำทำ.) เปิ็ดเผยวา่ นบั
ตั �งแตเ่กดิวกิฤตนกัทำอ่ีงเทำี �ยวล่ดล่งเม้ื �อีป็ล่ายปี็ 2561 ทำี � 
ผา่นม้า บวกกบัสิ่ภาวะเศรษฐี้กจิทำี �ช่ะล่อีตวัล่งทำั�วโล่กแล่ะม้ี
ป๊็จจยัล่บรุม้เรา้หล่ายทำางตอ่ีเนื �อีงทำั �งเศรษฐี้กจิยโุรป็ทำี � 

ม้าดรดิ: พษิเศรษฐี้กจิโล่ก-เงนิบาทำแขง็คิา่ 
หนกั ทำทำทำ. ทำ ำาใจป็รบัล่ดเป้็ารายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยว
ปี็ 62 ล่ง 2 หม้ื �นล่า้นเหล่อืี 3.38 ล่า้นล่า้น 
เตรยีม้บมู้ตล่าดระยะใกล่ ้“อีาเซียีน-เอีเช่ยีตะ 
วนัอีอีก” ป๊็� ม้ตวัเล่ข 6 เดอืีน หล่งัป็ระกาศ 
แผนปี็”63 มุ้ง่เจาะตล่าด รายเซีก็เม้นต-์นชิ่ 
ม้ารเ์กต็ป๊็�นรายได ้3.72 ล่า้นล่า้น ดา้น“ทำศ- 
พล่ ศริสิิ่มั้พนัธ”์ ป็ระธานบอีรด์ ทำทำทำ. ฝ๊ัน 
ดนัรายไดท้ำอ่ีงเทำี �ยวขึ �นจดีพี ีนายยทุำธศกัดิ� 
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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

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

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

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 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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สิ่ถึานการณ์ป์็ระเทำศไทำยในขณ์ะนั �น อียูใ่นช่ว่งเวล่าทำี �จะตอ้ีงพฒันา 
สิ่ิ �งทำี �สิ่ ำาคิญัคิอืีการทำ ำางานเป็็นทำมี้ คินเดยีวไม้ม่้ใีคิรพาอีนาคิตใหม้ม่้าถึงึ 
จากน ำาพกัน ำาแรงขอีงพวกเราคินล่ะไม้ค้ินล่ะม้อืีจารกึขอ้ีคิวาม้ อีนคิ. 

จากนั �นนายธนาธรไดช้่ ู3 นิ �ว กอ่ีนรว่ม้เขยีนขอ้ีคิวาม้จารกึพรอ้ีม้ 

สิทิธิทิ่�เราสิามารถท่�จะแสิดงออกหรอืสิื�อสิารความร้�สิกึนึกึคดิหรอืความเหน็ึ
เสิรภ่าพการแสิดงออก (Freedom of Expression) เสิรภ่าพในึการพด้ 
 (Freedom of Speech) เป็็นึสิทิธิมินุึษยชนึตามกฎหมายและมาตรฐานึ  
สิทิธิทิ่�เราสิามารถแสิดงออกหรอืสิื�อสิารความร้�สิกึนึกึคดิหรอืความเหน็ึ  

แต่แ่นวคิดิของสมิธิไมิไ่ดเ้ป็็นไป็อย่า่งที่่�คิดิที่กุอย่า่ง เพราะเผอญิแนวคิดิใหมิน่่ �
การคิดิป็ระดษิฐ์เ์คิร ่�องจักัรใหมิ ่(technological revolution) เคิร ่�องจักัร 
ดเศรษฐ์ศาสต่รเ์สรก่บัการป็ฏิวิตั่อิตุ่สาหกรรมิ (industrial revolution)  

ไดส้รา้งคิวามิเหล่�อมิลา้และคิวามิอนาถึาคิรั �งย่ิ�งใหญ ่แรงงานหมิดอานาจั ต่อ่รอง 

โลกาภิวิัตัน์ ์ซึ่่�งน์า่จะเป็็น์รููป็แบบของ “จักัรวรรดินิิยิมใหม”่ ที่่�ครูอบครูองดินิ์แดิน์ 
บรูรูษััที่ข้ามชาตขิน์าดิใหญ่ ่สามารูถครูอบครูองเศรูษัฐกจิของป็รูะเที่ศตา่งๆ ได้ิ  

“บรษิัทัมหาชนิ” น์่�ที่ ำาให้ผูู้้ถอืห้้น์ตา่งกเ็ป็็น์น์ายที่น้์น์ริูน์ามที่่�ป็รูะชาชน์ไมรูู่จ้กัชื�อเลย 
รููป็ที่รูงของพิื�น์ที่่�สข่าวัภิายใน์ตัวัอกัษัรูถูกออกแบบข่�น์พิรูอ้มๆ กับโครูงสรูา้ง

ฐกิา เนึื �อความ

จากการพฒันาขอีงเทำคิโนโล่ยกีารพมิ้พ ์จะเหน็ไดว้า่  
การล่ดระยะเวล่าการพมิ้พเ์ป็็นป็ระโยช่นก์บัสิ่ภาพคิล่อ่ีง

ในการผล่ติ เช่น่เดยีวกบัสิ่ิ �งพมิ้พ ์เช่น่ หนงัสิ่อืีพมิ้พ์
ทำี �ตอ้ีงการการผล่ติทำี �รวดเรว็ เพื �อีแพรก่ระจายขา่วสิ่าร

TIGA TEXT REGULAR | 18 PT [TRACKING +2]

TIGA TEXT MEDIUM | 18 PT [TRACKING +2]

TIGA TEXT BOLD | 18 PT [TRACKING +2]

TIGA TEXT BLACK, 18 PT [TRACKING +2]

TIGA TEXT BLACK | 24 PT [TRACKING +2]
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TIGA TEXT REGULAR | 28 PT

TIGA TEXT MEDIUM | 28 PT

TIGA TEXT BOLD | 28 PT

TIGA TEXT BLACK | 28 PT

กขฃคิฅฆงจฉช่ซีฌญฎฏฐี้ฑฒณ์ดตถึทำธน 
บป็ผฝัพฟภม้ยรล่วศษสิ่หฬอีฮ

เ- แ- -า -ำา -ะ -ฯ  
โ- ใ- ไ- -ุ -ู -ฺ 

  -ิ -ี -ึ -ื -่ -้ -๊ -๋ -์ -็ -ำ

กข็ฃคฅฆงจฉชซีฌญฎฏฐฑฒณดตถทธินึ 
บป็ผฝัพฟภมยรลวศษสิหฬอฮ

เ- แ- -า -ำา -ะ -ฯ  
โ- ใ- ไ- -ุ -้ -ฺ 

  -ิ -่ -ึ -ื -่ -� -๊ -๋ -์ -็ -ำ

กขฃคิฅฆงจัฉชีซีฌญฎฏิฐ์ฑฒณดต่ถึที่ธน 
บป็ผฝัพฟภมิย่รลวศษสหฬอฮ

เ- แ- -า -ำา -ะ -ฯ  
โ- ใ- ไ- -ุ -ู -ฺ 

  -ิ -่ -้ -่ -่ -้ -๊ -๋ -์ -็ -ำ

กขฃคฅฆงจฉชซึ่ฌญ่ฎฏฐฑฒณดิตถที่ธ์น์ 
บป็ผู้ฝัพิฟภิมยรูลวัศษัสหฬอฮ

เ- แ- -า -ำา -ะ -ฯ 
โ- ใ- ไ- -้ -ู -ฺ 

  -ิ -่ -่ -ื -่ -้ -๊ -๋ -์ -็ -ำ

ฐกิา เนึื �อความ
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Mechanism
Economics

Liberalism
Agency

Karl Marx

Tiga Text

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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กลไกน์ยิม
เศรษัฐี้ศาสตร ์

เสิรน่ึยิม
หนว่ยงาน

คิารล์ มิารก์ซี์

ฐกิา เนึื �อความ
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BOLD

REGULAR

ITALIC

BOLDThailand was the biggest mover in The Economist Intelli-
gence 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 sys-
tem,” 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, In-
dia 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 popula-
tion. 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 po-
sition 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 democ-
racy” status, but remained “flawed democracies” in 2019. 
While China fell to 153rd position, Singapore’s ranking 
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มล้นึธิิเิฮอรเิทจ สถาบนั์คลังสมองจากสหรูฐัเปิ็ดิเผู้ยดัิชน์เ่สรูภ่ิาพิที่าง 
เศรูษัฐกจิ ปี็ 2019 พิบวัา่ อนั์ดัิบเสรูภ่ิาพิที่างเศรูษัฐกจิของไที่ยเพิิ�มข่�น์ 10 
อนั์ดัิบ มาอยูท่ี่ ่� 43 ใน์ปี็น์่� จาก 180 ป็รูะเที่ศที่ั�วัโลก รูั �งอนั์ดัิบ 3 ของกล้ม่ 
ป็รูะเที่ศอาเซึ่ย่น์ ที่ั �งน์่� คะแน์น์ของไที่ยเพิิ�มข่�น์มาอยูท่ี่ ่� 68.3% ใน์ปี็ 2019 
จาก 67.1% เมื�อปี็กอ่น์หน้์า โดิยไที่ยจดัิอยูใ่น์กล้ม่ที่่�มเ่สรูภ่ิาพิที่างเศรูษัฐ- 
กจิป็าน์กลางคอ่น์ไป็เกอืบมเ่สรูภ่ิาพิเป็็น์สว่ัน์ใหญ่ ่เมื�อเที่ย่บกับคะแน์น์ 
เฉล่�ยที่ั�วัโลกและเอเชย่แป็ซึ่ฟิิก ซึ่่�งอยูท่ี่ ่� 60.8% และ 60.6% จดัิอยูใ่น์กล้ม่
ที่่�มเ่สรูภ่ิาพิป็าน์กลางคอ่น์ไป็เกอืบไมค่อ่ยเสรูเ่ป็็น์สว่ัน์ใหญ่ส่ ำาหรูบัเกณฑ์
การูให้คะแน์น์แบง่เป็็น์ที่ั �งหมดิ 12 หัวัขอ้ โดิยคะแน์น์ของไที่ยป็รูบัข่�น์ 7 
หัวัขอ้ น์ ำาโดิยส้ขภิาพิที่างคลังซึ่่�งได้ิคะแน์น์มากที่่�ส้ดิอยูท่ี่ ่� 96.5% สูงกวัา่ 
คะแน์น์เฉล่�ยโลกที่่� 68.6% หากเทย่บเป็็นึเป็อรเ์ซีน็ึตก์ารป็รบัตวัข็ึ �นึ  
คะแนึนึด�านึเสิรภ่าพธิรุกจิข็องไทยเพิ�มข็ึ �นึมากท่�สิดุถงึ 5.3 ไป็อย้ท่ ่� 
82.5 ในึปี็นึ่ � ซีึ�งสิง้กวา่คะแนึนึเฉล่�ยโลกและเอเชย่แป็ซีฟิิกท่� 63.5% 
และ 66.1 มูลน์ธิ์เิฮอรูเิที่จรูะบว้ัา่ เสรภ้าพดิา้นิเศรษัฐี้กจิัของไทยปุรบัตวัเพิ�ม 
ข้�นิโดิยไดิแ้รงหนินุิจัากนิโยบายรฐัี้บาลท้�เนิน้ิกระต ุน้ิการบรโิภคและการลงทนุิ  
ซึ่ ่�งรูวัมถง่การูเพิิ�มงบลงที่น้์ภิาครูฐัใน์ด้ิาน์โครูงสรูา้งพิื�น์ฐาน์น์อกจากน์่�  
ไที่ยยงัมค่วัามก้าวัหน้์าใน์การูป็รูบัป็รู้งกฎรูะเบย่บขอ้บงัคับตา่งๆ ให้ม ่
ป็รูะสทิี่ธ์ภิิาพิมากและมค่วัามโป็รูง่ใสมากยิ�งข่�น์ เพิื�อดิง่ดูิดิการูลงที่น้์ อก่ 
ที่ั �งยงัมก่ารูบรููณาการูเศรูษัฐกจิให้เขา้กับตลาดิโลกมากกวัา่ใน์อดิต่ ที่ั �งน์่� 
มูลน์ธิ์เิฮอรูเิที่จเสรูมิวัา่ กรูะบวัน์การูจดัิตั�งธ้์รูกจิใน์ไที่ยยงัได้ิรูบัการูยกรูะ
ดัิบดิข่่�น์ และภิาคการูเงนิ์กเ็ปิ็ดิกวัา้งส ำาหรูบัการูแขง่ขนั์ ขณะที่่�เสรูภ่ิาพิ 
ที่างการูค้าอยูใ่น์รูะดัิบคอ่น์ขา้งสูง ขณะเดิย่วักัน์การูบงัคับใชเ้รู ื�องกรูรูม 
สทิี่ธ์ิ�ที่รูพัิยส์นิ์กนั็์บวัา่มป่็รูะสทิี่ธ์ภิิาพิใน์รูะดัิบดิ ่โดิยรูฐับาลมก่ารูป็รูบัป็รู้ง 
รูะบบลงที่ะเบย่น์ที่รูพัิยส์นิ์ให้งา่ยข่�น์ สง่ผู้ลให้การูที่ ำาสัญ่ญ่ามค่วัามย้ง่ยาก
น้์อยลง ขณะที่่�ควัามน์า่เชื�อถอืของรูะบบการูจดัิการูที่่�ดินิ์กไ็ด้ิรูบัการูป็รูบั 
ป็รู้งให้ดิข่ ่�น์เชน่์กัน์ อยา่งไรกด็ ่มล้นึธิิเิฮอรเิทจกลา่ววา่ ไทยยงัมป๊่็ญหา
ด�านึอปุ็สิรรคทางการค�าท่�ไมใ่ชภ่าษ ่ซึ่ ่�งใน์ป๊็จจบ้นั์อยูท่ี่ ่� 245 รูายการู ที่ ำา 
ให้คะแน์น์เสรูภ่ิาพิที่างการูค้าของไที่ยลดิลง 0.1% อก่ที่ั �งมป๊่็ญ่หาเรู ื�องการู
ละเมดิิที่รูพัิยส์นิ์ที่างป๊็ญ่ญ่าด้ิวัยเชน่์กัน์ สว่ัน์ใน์ด้ิาน์การูลงที่น้์นั์�น์ แม้วัา่รูฐั
บาลจะใชม้าตรูการูเพิื�ออ ำาน์วัยควัามสะดิวักด้ิาน์การูลงที่น้์ แตใ่น์บางภิาค 
สว่ัน์ยงัคงมข่อ้จ ำากัดิส ำาหรูบัการูเขา้เป็็น์เจา้ของกจิการูของชาวัตา่งชาตอิยู ่
มูลน์ธิ์เิฮอรูเิที่จรูะบว้ัา่ ส ำาหรูบัรูะบบต้ลาการูนั์�น์กย็งัคงงา่ยตอ่การูถูก 
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Pol Col Jarungvith Phumma said the 
ruling is likely to be included in a re-
lated 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 qua-
lified to apply as an election candidate.

The election law prohibits candi-
dates from owning media shares. Mr 
Thanathorn reportedly held 675,000 
shares in V-Luck Media Co when the 
FFP submitted the names of its par-
ty-list MP candidates to the EC on  
Feb 6.

In its ruling on Wednesday, the 
Constitutional Court dismissed all do-
cuments, including those concerning 
the share transfer, supplied by Mr Tha-
nathorn 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 pen-
ding 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 di-
rector of the Office of Innovation for 
Democracy under the King Prajadhi-
pok’s Institute, said on Wednesday the 
court’s ruling is likely to mark the be-

The Constitutional Court’s de-
cision to strip Future Forward 
Party leader Thanathorn Juan-

groongruangkit of his MP status over 
his controversial media share-holding 
on Wednesday has raised the prospect 
of the Election Commission (EC) pur-
suing 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.

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 qua-
lified to apply as an election candidate.
The election law prohibits candidates 
from owning media shares. Mr Thana-
thorn reportedly held 675,000 shares 
in V-Luck Media Co when the FFP sub-
mitted the names of its party-list MP 
candidates to the EC on Feb 6.

Document Declaration
In its ruling on Wednesday, the Consti-
tutional Court dismissed all docu-
ments, including those concerning the 
share transfer, supplied by Mr Thana-
thorn 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 Thana-
thorn’s media share transfer, the court 
ruled 7-2 to strip him of his MP sta-
tus. Since Mr Thanathorn has already 
been suspended from duty pending the 
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“ธนาธร” เขา้สิ่ภา สิ่.สิ่.ใหก้ ำาล่งัใจล่น้
เมื�อเวัลา 12.00 น์. วััน์ที่่� 20 พิ.ย. ที่่�รูัฐสภิา 
ส.ส.พิรูรูคอน์าคตใหมไ่ด้ิรูวัมตัวักัน์ บรูเิวัณ 
ห้องรูบัรูอง ส.ส.พิรูรูคอน์าคตใหมชั่�น์ 3 เพิื�อ 
รูอพิบน์ายธ์น์าธ์รู จง่รู้ง่เรูอืงกจิ หัวัหน้์าพิรูรูค 
อน์าคตใหม ่กอ่น์เดินิ์ที่างไป็รูบัฟ๊งค ำาวันิ์จิฉัยขอ
งศาลรูัฐธ์รูรูมนู์ญ่ใน์คดิถ่อืห้้น์สื�อ เมื�อเวัลา 
12.30 น์. น์ายธ์น์าธ์รูมาถง่ตรูงเข้ากลา่วัที่ัก- 
ที่าย ส.ส.ด้ิวัยสห่น้์ายิ �มแยม้ พิรูอ้มกลา่วัขอบค้
ณที่้กคน์ที่่�มาให้ก ำาลังใจกัน์ อยา่งที่่�กลา่วัไป็ 
แล้วัหลายครูั�ง มั�น์ใจใน์ควัามบรูส้ิที่ธ์ิ� มั�น์ใจใน์ 
พิยาน์หลักฐาน์ “หวัังวัา่วััน์น์่�ชว่ังบา่ยผู้มจะได้ิ 
กลับเข้ามาใน์สภิาฯพิบกับที่้กคน์ เผู้ลอๆ อาจ 
กลับมาลงมติตามวัารูะของสภิาฯได้ิใน์ชว่ัง 
บา่ย พิรูรูคอน์าคตใหมไ่มใ่ชธ่์น์าธ์รู พิรูรูค 
อน์าคตใหมค่ือพิวักเรูาคือการูเดิิน์ที่างของ 
ที่้กคน์ เรูาม้ง่มั�น์ที่ ำางาน์ตอ่ไป็ใน์การูป็กป้็อง 
พิรูรูคให้ดิท่ี่ ่�ส้ดิคอืการูที่ ำางาน์ของพิวักเรูาที่้ก
คน์ ไมว่ัา่จะเป็็น์ที่ม่พิรูรูค ส.ส.ของพิรูรูค

จารกึ อีนคิ.คิอืีการเดนิทำางแล่ะผูค้ิน
น์ายธ์น์าธ์รูกลา่วัอก่วัา่ คดิิวัา่พิวักเรูาที่ ำาได้ิด้ิวัย 
การูชว่ัยกัน์คน์ละไม้คน์ละมือและให้ก ำาลัง 
ใจกนั์ สิ�งที่่�ส ำาคัญ่คอืการูที่ ำางาน์เป็็น์ที่ม่ คน์เดิย่วั 
ไมม่่ใครูพิาอน์าคตใหมม่าถง่ที่่�น์่� ได้ิ มัน์เกิดิ 
จากน์ ำาพัิกน์ ำาแรูงของพิวักเรูาคน์ละไม้คน์ละมอื
จารูก่ข้อควัาม อน์ค.คอืผูู้้คน์และการูเดินิ์ที่าง 
จากนั์�น์น์ายธ์น์าธ์รูไดิ้ชู 3 น์ิ �วั กอ่น์รูว่ัมเขย่น์ 
ข้อควัามจารูก่พิรูอ้มลายเซึ่น็์ที่่�หน้์าป็รูะตูห้อง 
รูบัรูอง ส.ส.ของพิรูรูคอน์าคตใหม ่ใจควัามวัา่ 
“อน์าคตใหมค่อืผูู้้คน์และการูเดินิ์ที่าง” จากนั์�น์ 
น์ายธ์น์าธ์รูให้สัมภิาษัณว์ัา่มั�น์ใจวัา่จะรูอดิใน์คดิ ่
น์่� สว่ัน์ผู้ลค ำาพิพิิากษัาจะกลายเป็็น์บรูรูที่ดัิฐาน์
ของการูตัดิสนิ์ของศาล กรูณ ่ส.ส.และ ส.วั.ซึ่่�ง
ถูกยื�น์ให้พิิจารูณาค้ณสมบัติควัามเป็็น์ส.ส. 
หรูอื ส.วั.ต้องพ้ิน์ไป็หรูอืไม ่เพิรูาะถอืห้้น์สื�อ 
หรูอืไมต้่องดูิที่่�เจตน์า จากนั์�น์จง่เดินิ์ที่างออก 
จากรูฐัสภิาไป็ยงัศาลรูฐัธ์รูรูมนู์ญ่ที่นั์ที่่

แฟนคิล่บัพรบึ-ผูแ้ทำนทำตูสิ่งัเกตการณ์์
ที่่�ศาลรูฐัธ์รูรูมนู์ญ่ตั�งแตเ่ช้ากอ่น์การูอา่น์ค ำา 
พิิพิากษัาคดิท่ี่่�ส ำานั์กงาน์คณะกรูรูมการูการู 
เลอืกตั�ง (กกต.) รู้องขอให้ศาลรูัฐธ์รูรูมนู์ญ่ 
วัิน์ิจฉัยวัา่สมาชิกภิาพิ ส.ส.ของน์ายธ์น์าธ์รู 
จง่รู้ง่เรูอืงกิจ ส.ส.บัญ่ชรู่ายชื�อและหัวัหน้์า 
พิรูรูคอน์าคตใหม ่ สิ �น์ส้ดิตามรูัฐธ์รูรูมนู์ญ่ 
มาตรูา 101 (6) ป็รูะกอบมาตรูา 98 (3) จาก 
กรูณถ่อืห้้น์สื�อบรูษัิัที่วั-่ลัค มเ่ดิย่จ ำากัดิหรูอื 
ไม ่บรูรูยากาศรูอบน์อกเป็็น์ไป็อยา่งคก่คัก 
ตั�งแตเ่วัลา 11.30 น์. เรูิ�มมป่็รูะชาชน์ที่ยอยมา 

โดิยที่ั�งสามพิรูะองคต้์องการูให้ข้ารูาชบรูพิิารู 
อาวั้โสชั �น์ใน์ที่ ำางาน์รูว่ัมกับส ำานั์กซัึ่สเซึ่กสแ์ละ 
รูฐับาลเพิื�อหาที่างออกกับบที่บาที่ใน์อน์าคต 
ของซึ่สัเซึ่กสภ์ิายใน์ไมก่่�วันั์น์่� อยา่งไรูกต็ามเจา้- 
ชายแฮรูร์ู ่�กจ็ะยังที่รูงเป็็น์รูชัที่ายาที่ล ำาดัิบที่่� 6 
ของรูาชวังศอ์งักฤษั โดิยลา่ส้ดิได้ิเสดิจ็มารูว่ัม 
หารูอืกัน์โดิยดิว่ัน์ ที่่�พิรูะต ำาหนั์กซึ่าน์ดิรูงิแฮม 
ใน์มณฑลน์อรูฟ์อลก์ ใน์วันั์ที่่� 13 ม.ค. แล้วั

ที่ั �งน์่� เจ้าชายแฮรูร์ู ่�และเมแกน์ได้ิป็รูะกาศ 
ผู้า่น์ที่างอิน์สตาแกรูม เมื�อวััน์พ้ิธ์ที่่� 8 ม.ค. 
ที่่�ผู้า่น์มา วัา่ พิรูะองคท์ี่ั �งสองมป่็รูะสงคท์ี่่�จะถอย 
จากการูเป็็น์สมาชกิรูาชวังศอ์งักฤษั ‘รูะดัิบสูง’ 
และจะที่รูงงาน์เพิื�อหารูายไดิ้ด้ิวัยพิรูะองคเ์อง 
ขณะเดิ่ยวักัน์ก็จะยังที่รูงให้การูสนั์บสน้์น์ 
สมเดิ็จพิรูะรูาชิน์เ่อลิซึ่าเบธ์ที่่� 2 อยา่งเต็มที่่� 
โดิยเจ้าชายแฮรูร์ู ่�และเมแกน์ ยังรูะบ้วัา่ ที่ั �งคูม่ ่
แผู้น์จะแบง่การูใช้เวัลาอยูท่ี่ั �งใน์สหรูาชอาณา-
จักรูและอเมรูกิาเหน์อืให้สมด้ิล ขณะที่่�ยังคง 
ถวัายงาน์ของสมเดิจ็พิรูะรูาชนิ์เ่อลซิึ่าเบธ์ที่่� 2 
เครูอืจักรูภิพิอังกฤษั และงาน์ใน์การูอ้ป็ถัมภิ ์
ของที่ั �งสองพิรูะองค์

จากเมื�อ 9 ม.ค.63 สื�อใน์อังกฤษั ที่ั �งบบ่ซ่ึ่ ่ 
เดิล่�เมล และเดิอะซึ่นั์ เกาะตดิิเรู ื�องที่่�สรูา้งควัาม 
ตกตะลง่ให้แกรู่าชวังศอ์งักฤษั เมื�อเจ้าชายแฮรูร์ู ่� 
และเมแกน์ ดิยค้และดิชัเชสแหง่ซึ่สัเซึ่กซึ่ ์ป็รูะ-
กาศจะขอถอยจากการูเป็็น์สมาชิกรูาชวังศ์- 
รูะดิับสูง และจะที่รูงงาน์เพิื�อมรู่ายไดิ้ด้ิวัยพิรูะ-
องคเ์อง ไมก่่�วันั์หลังจากเพิิ�งเสดิจ็กลับจากการู
ที่รูงไป็พัิกผู้อ่น์ชว่ังครูิสต์มาสและปี็ใหมท่ี่่� 
แคน์าดิาวัา่ จากการูเปิ็ดิเผู้ยของแหลง่ขา่วัอาวัโ้ส 
รูะบ้เรู ื�องน์่� บรูรูดิาพิรูะบรูมวังศาน้์วังศอ์งักฤษั
ตา่งที่รูงรูู้สก่ผู้ิดิหวััง โดิยสมเดิ็จพิรูะรูาชิน์ ่
เอลซิึ่าเบธ์ที่่� 2 ที่รูงรููส้ก่กรูิ �วั ไมพ่ิอพิรูะที่ยัและ
ที่รูงผู้ดิิหวังัอยา่งยิ�ง

เจา้ชายแฮรูร์ู ่�และเมแกน์ ไมไ่ด้ิที่ลูให้สมเดิจ็
พิรูะรูาชนิ์เ่อลซิึ่าเบธ์ที่่� 2 พิรูะอยัยกิา ที่รูงที่รูาบ
ถง่การูตัดิสนิ์ใจครูั �งน์่�มากอ่น์ อก่ที่ั �งยังไมไ่ด้ิม ่
การูป็รูก่ษัาหารูอืกับเจา้ฟ้าชายชารูล์ส ์พิรูะบดิิา 
รูวัมที่ั�งเจา้ชายวัลิเลย่ม พิรูะเชษัฐาแตอ่ยา่งใดิ

เดิอะ ซึ่นั์ ช่�วัา่ เจา้ชายแฮรูร์ู ่� และเมแกน์ รูบ่ 
‘โยน์รูะเบดิิ’ ดิว่ัน์ป็รูะกาศเรู ื�องน์่�ที่นั์ที่ ่หลังจาก
แผู้น์ดัิงกลา่วัของที่ั�งสองถูกเปิ็ดิเผู้ยที่่�เดิย่วัใน์ 
เดิอะ ซึ่ัน์ จน์ถง่ขน์าดิไมม่ก่ารูป็รูก่ษัากับสมา- 
ชกิรูาชวังศอ์งคอ์ ื�น์ๆ โดิยแหลง่ขา่วัอาวัโ้ส เผู้ยวัา่ 
แถลงการูณใ์น์ครูั �งน์่�ของดิย้คและดัิชเชสแหง่ 
ซึ่ัสเซึ่กซึ่ไ์มก่รูะจา่งชัดิกับที่ก้พิรูะองค ์เป็็น์การู 
ที่ ำาลายกฎเกณฑท์ี่ั �งหมดิ และถอืเป็็น์การูป็รูะ- 
กาศสงครูามใน์ครูอบครูวัั

แหลง่ขา่วัของเดิล่� เมล วัิเครูาะห์วัา่ การู 
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  Hhág2      กฐี้้�ปุไุส
Tiga Caption (ฐิี้กา แคปช่�น)

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 em-
phasize 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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  Hhág2      กฐี้้�ปุไุส
Tiga Caption (ฐิี้กา แคปช่�น)

Hhág2กฐีี้ �ป่ไส
Hhág2กฐ่�ป็ไ้ส
Hhág2กฐ้ี้�ปุไุส
Hhág2กฐี�ปุไส
Hhág2กฐ่�ปไุสTITLING

MICRO

TEXT

ITALIC

CAPTION



38

Tiga Caption 

TIGA CAPTION REGULAR | 18 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PTTIGA CAPTION REGULAR | 10 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 8 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the margins of er-
ror 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 estima-
tor specifies nine point for the type size whether the copy be 

When jobs have type sizes fixed 
quickly the margins of error widen 
unless all the determining calcula-
tions are based upon factual rather 
than hypothetical figures.  No varia-
tion 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 

When jobs have type sizes fixed quickly the margins 
of error widen unless all the determining calculations 
are based upon factual rather than hypothetical fig-
ures.  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 
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 

TIGA CAPTION REGULAR | 12 PT

When jobs have type sizes fixed quickly the 
margins of error widen unless all the deter-
mining calculations are based upon factual 
rather than hypothetical figures.  No varia-
tion in the amount of copy can affect the de-
gree of error once that error has been made. 
If instead of the ten point  the estimator 
specifies nine point for the type size wheth-
er the copy be only ten lines for a trade mag-
azine advertisement or a manuscript for a 

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 advertise-
ment or a manuscript for a volumn of twenty chapter the percentage 
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ฐิี้กา แคปช่�น 

TIGA CAPTION REGULAR | 18 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 14 PTTIGA CAPTION REGULAR | 10 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 8 PT

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย รุน มหิษ เจา้เน้ �อ ไวด์ีสกรุนี 
เผ่ละ สอพลอ ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป คอพ่บ่ อดึี เถ้่าถ่�าน 
รุะว่ง ก่งห่นน ำ �า บ่รุอดีแบ่นด์ี แรุเงา ขจอก ปรุนิเตอรุ ์กรุะแสไฟฟ้า พอก 
ท้องทะเล กรุดีฟอสฟอรุกิ ว่ย สะบ่่ดีรุอ้นสะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต 
เครุ้�องอ่งทรุาย ค�อน ไวตามิน รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี หว่ดี พรุอ้ม 
สวะ มะลิลา อสป พาม ค�างวดี อธิ์กิวารุ อาพาธิ์ จ่นอ่บ่ ม่นส์ บ่รุรุณิา 

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย 
รุน มหิษ เจา้เน้ �อ ไวด์ีสกรุนี เผ่ละ สอพลอ 
ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป คอพ่บ่ 
อดึี เถ้่าถ่�าน รุะว่ง ก่งห่นน ำ �า บ่รุอดีแบ่นด์ี 
แรุเงา ขจอก ปรุนิเตอรุ ์กรุะแสไฟฟ้า พอก 
ท้องทะเล กรุดีฟอสฟอรุกิ ว่ย สะบ่่ดีรุอ้น 
สะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต เครุ้�องอ่งทรุาย 
ค�อน ไวตามิน รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี 
หว่ดี พรุอ้ม สวะ มะลิลา อสป พาม ค�างวดี 

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย รุน มหิษ เจา้เน้ �อ 
ไวด์ีสกรุนี เผ่ละ สอพลอ ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป 
คอพ่บ่ อดึี เถ้่าถ่�าน รุะว่ง ก่งห่นน ำ �า บ่รุอดีแบ่นด์ี แรุเงา ขจอก 
ปรุนิเตอรุ ์กรุะแสไฟฟ้า พอก ท้องทะเล กรุดีฟอสฟอรุกิ ว่ย 
สะบ่่ดีรุอ้นสะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต เครุ้�องอ่งทรุาย ค�อน 
ไวตามิน รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี หว่ดี พรุอ้ม สวะ มะลิลา 
อสป พาม ค�างวดี อธิ์กิวารุ อาพาธิ์ จ่นอ่บ่ ม่นส์ บ่รุรุณิาน่กรุม 
คนผิ่วดี ำา ปรุะจ่น หล่ดีม้อ ขจ่ย น�าต้�นเต้น คบ่ ความสวยงาม 
เกบ็่เลก็ผ่สมน้อย สาธิ์ารุณิรุ่ฐี้เยเมน งอแง ปลีแขง้ ว่นพรุะ 
ความจ ำาเรุญิ สบ่ ออรุแ์กน ไอโบ่ ส่ขา ช่�วรุา้ย พิมล ผ่าย ตอแย 
ปะ อมโรุค ห่วรุถ่ สเปกโตรุเมตรุ ีปรุะกวดีปรุะข่น ยก ยิ �ม ไจ 
ผิ่ดีน ำ �า ความช้�นชอบ่ ขย่น พรุวีวิ แอค็ กรุรุต่ เรุดีแฮต การุลง 

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย รุน มหิษ เจา้เน้ �อ ไวด์ีสกรุนี เผ่ละ 
สอพลอ ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป คอพ่บ่ อดึี เถ้่าถ่�าน รุะว่ง 
ก่งห่นน ำ �า บ่รุอดีแบ่นด์ี แรุเงา ขจอก ปรุนิเตอรุ ์กรุะแสไฟฟ้า พอก ท้องทะเล 
กรุดีฟอสฟอรุกิ ว่ย สะบ่่ดีรุอ้นสะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต เครุ้�องอ่งทรุาย 
ค�อน ไวตามิน รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี หว่ดี พรุอ้ม สวะ มะลิลา อสป พาม 
ค�างวดี อธิ์กิวารุ อาพาธิ์ จ่นอ่บ่ ม่นส์ บ่รุรุณิาน่กรุม คนผิ่วดี ำา ปรุะจ่น หล่ดีม้อ 
ขจ่ย น�าต้�นเต้น คบ่ ความสวยงาม เกบ็่เลก็ผ่สมน้อย สาธิ์ารุณิรุ่ฐี้เยเมน งอแง 
ปลีแขง้ ว่นพรุะ ความจ ำาเรุญิ สบ่ ออรุแ์กน ไอโบ่ ส่ขา ช่�วรุา้ย พิมล ผ่าย ตอแย 
ปะ อมโรุค ห่วรุถ่ สเปกโตรุเมตรุ ีปรุะกวดีปรุะข่น ยก ยิ �ม ไจ ผิ่ดีน ำ �า ความช้�น 
ชอบ่ ขย่น พรุวีวิ แอค็ กรุรุต่ เรุดีแฮต การุลงรุอยก่น เจนตา เก้ ห้อ เทิ �ม รุพ 
ช่ �นอน่บ่าล โฮ ดีีเจ คิดีถ่งึบ่า้น มรุ หวาม เช �าทรุ่พย ์จ่�ว ตบ่ แมคเอียน มา้ม้ดี 
เพจ็ ไว ้อาย่ดี ความด้ี�มดี ำ�า โกลกาตา ตลอดีท่ �ง ปัดี อ่บ่ น ำ �าชา เสาะ หยาดี ชาต 
เทป ยากแค้น ส ำารุวล ล�อใจ ขวนขวาย เจอะก่น งวงชา้ง ขดีต่ว รุะด่ีบ่ช่ �น อาทิ 
ปรุิ�ม ค�ะ เสียงสะอ้ �น ย่ติ สาขา รุา พอให้ คอส ใครุ น ำ �าค้างแขง็ คิดีเลก็คิดีน้อย 
เดีาสวดี ผ่ล เง้อบ่ ด่ีเด็ีดีเผ่ด็ีม่น ออกต่ว จ่ดีอ่นด่ีบ่ ด่ีษฎีมาลา เพ้�อนรุ �วมห้อง 

TIGA CAPTION REGULAR | 12 PT

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย รุน มหิษ 
เจา้เน้ �อ ไวด์ีสกรุนี เผ่ละ สอพลอ ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา 
ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป คอพ่บ่ อดึี เถ้่าถ่�าน รุะว่ง ก่ง 
ห่นน ำ �า บ่รุอดีแบ่นด์ี แรุเงา ขจอก ปรุนิเตอรุ ์กรุะแส 
ไฟฟ้า พอก ท้องทะเล กรุดีฟอสฟอรุกิ ว่ย สะบ่่ดี 
รุอ้นสะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต เครุ้�องอ่งทรุาย 
ค�อน ไวตามิน รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี หว่ดี 
พรุอ้ม สวะ มะลิลา อสป พาม ค�างวดี อธิ์กิวารุ 
อาพาธิ์ จ่นอ่บ่ ม่นส์ บ่รุรุณิาน่กรุม คนผิ่วดี ำา ปรุะจ่น 
หล่ดีม้อ ขจ่ย น�าต้�นเต้น คบ่ ความสวยงาม เกบ็่เลก็ 

TIGA CAPTION REGULAR | 16 PT

เฮ ส่ดี ท�อง กล�าวสรุป่ แพรุ � สิ�ว อวสาน ล่ย รุน มหิษ เจา้เน้ �อ ไวด์ีสกรุนี เผ่ละ 
สอพลอ ผ่ลล่พธิ์ ์ขิม มดีดี ำา ท่น ปรุะจ ำาว่น นคป คอพ่บ่ อดึี เถ้่าถ่�าน รุะว่ง ก่งห่นน ำ �า 
บ่รุอดีแบ่นด์ี แรุเงา ขจอก ปรุนิเตอรุ ์กรุะแสไฟฟ้า พอก ท้องทะเล กรุดีฟอส 
ฟอรุกิ ว่ย สะบ่่ดีรุอ้นสะบ่่ดีหนาว ค�าต่ว บ่ �ม ม่สก่ต เครุ้�องอ่งทรุาย ค�อน ไวตามิน 
รุาชาฤกษ์ ตอ โดียเจตนา ดิี หว่ดี พรุอ้ม สวะ มะลิลา อสป พาม ค�างวดี อธิ์กิวารุ 
อาพาธิ์ จ่นอ่บ่ ม่นส์ บ่รุรุณิาน่กรุม คนผิ่วดี ำา ปรุะจ่น หล่ดีม้อ ขจ่ย น�าต้�นเต้น คบ่ 
ความสวยงาม เกบ็่เลก็ผ่สมน้อย สาธิ์ารุณิรุ่ฐี้เยเมน งอแง ปลีแขง้ ว่นพรุะ 
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TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

12480 .,:;!?‘’()  
áéíóúýÀÁÉÍÓÚÝ

Tiga Caption 

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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กขคงจชฌญฎฏฐี้ณิดีตถ่ทธิ์น 
บ่ปผ่พฟภมยรุลวษสหอฮ

เ- แ- -า -ำา -ะ โ- ใ- ไ- -่ -ฺ 
  -ิ -ี -ึ -้ -� -้ -์ -็ -ำ

ฐิี้กา แคปช่�น 

ขาดีสอบ่ อ่ตรุาส�วน ม่ธิ์ยมปลาย แสงอ�อน พิเชฐี้ 
บ่รุาเดีอรุส์ ม่ติ กรุะเพาะอาหารุ มาลินี เม้�อปีกลาย 

กรุมไปรุษณีิยโ์ทรุเลข ขา้มถ่นน ยกพลสง�า ไถ่ ไข �เจียว

วงด่ีรุยิางค์ นฤมิต การุจ่ดีเตรุยีม วชิาโท 
คอมโปเนนต์รุเีสิรุช์แลบ็่ จ ำาแนกแยกแยะ 

กรุะโปรุง สายตา เพ�ง ขณิะเรุยีกช้�อ

TIGA CAPTION REGULAR | 36 PT

องค์การุเภส่ชกรุรุม ไวตามิน 
 บ่อรุอมิเตอรุ ์โฟโตแคททาลิสท์ 

TIGA CAPTION REGULAR | 48 PT

ตรุโีกณิมิติม่ธิ์ยมปลาย
สม่ดีพก หน่งส้อปกแขง็

TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 24 PT

TIGA CAPTION REGULAR | 30 PT
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  กฐี�ปุไส
Micro
Micro is designed for setting at 
very small sizes. Tests conduct-
ed on the variant showed that 
it offers the best readability at 
6 points. Its glyphs were de-
rived 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 con-
trast 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.

Tiga Micro (ฐิกา ไมโคร)
Aaก

  Hhág2  Hhág2    กฐ้ี้ � ปุุ ไ  ส
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  กฐี�ปุไส  Hhág2
Hhág2กฐี�ปุไส
Hhág2กฐีี้ �ป่ไส
Hhág2กฐ่�ป็ไ้ส
Hhág2กฐ้ี้�ปุไุส
Hhág2กฐ่�ปไุส

ITALIC

TEXT

CAPTION

  Hhág2    กฐ้ี้ � ปุุ ไ  ส

TITLING

MICRO
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Tiga Micro

TIGA MICRO REGULAR | 14 PTTIGA MICRO REGULAR | 10 PT

TIGA MICRO REGULAR | 8 PT

When jobs have type sizes fixed 
quickly the margins of error wid-
en unless all the determining cal-
culations are based upon factual 
rather than hypothetical figures.  
No variation in the amount of 

When jobs have type sizes fixed quickly the mar-
gins 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 copy can affect the degree of error once that 
error has been made. If instead of the ten point  the estima-
tor 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 

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 

TIGA MICRO REGULAR | 6 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 reason-
ably 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. 

TIGA MICRO REGULAR | 11 PT

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

TIGA MICRO 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 de-
gree of error once that error has been made. If instead 
of the ten point  the estimator specifies nine point for 

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 spec-
ifies nine point for the type size whether the copy be only ten 
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ฐิกา ไมโคร

TIGA MICRO REGULAR | 14 PTTIGA MICRO REGULAR | 10 PT

TIGA MICRO REGULAR | 8 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง ขนอง 
เอฟี นายธนาคาร แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง 
โภคี กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี 
เขม้เเขง็ จอมพล สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ 
ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว พน่ลม 
บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง 

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง เอฟี 
นายธนาคาร แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง โภคี กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที 
ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ จอมพล บา้นเกดิ้เมอืงนอน 
สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว 
พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง รองเทา้ผา้ใบ 
เบคแคม ลา รด้ สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ ตง ยื� น ขอ้ 
เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา ตุม้ พคี แสวง เหมาะเจาะ ยี� สก ยาจนี 
กนิตานาโร เวนคืน อภริมย ์พระราชีภารกจิ กรอบแกรบ 

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง เอฟี นายธนาคาร แขน่ 
เขตเมอืง ทางหลวง โภคี กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ 
จอมพล บา้นเกดิ้เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย 
เรอืหางยาว พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง รองเทา้ผา้ใบ 
เบคแคม ลา รด้ สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ ตง ยื� นขอ้เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา 
ตุม้ พคี แสวง เหมาะเจาะ ยี� สก ยาจนี กนิตานาโร เวนคืน อภริมย ์กรอบ 
แกรบ สง่สาร มะพรา้วทุย ไทเบอร ์บรรจ ุได้ท้ ีเหรยีญ ผวิคลำา รา่งรา้น 
บรรณ สนามยิงปืน หยุด้งาน เบอร ์สุด้ยอด้ หาทาง คลำา อธกิสุรทนิ ตบ นคร 
ผดิ้ศลีธรรม การท ำาแผนที� ลีบ บด้ ปราบปราม นคร แทบเล็ตเด้สกท์อป 
หวาน กดี็้ ชีี � ภารดี้ ด้วด้ ถงึที�ตาย กก กระอวล ความเจรญิงอกงาม 

TIGA MICRO REGULAR | 12 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง 
เอฟี นายธนาคาร แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง โภคี 
กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ จอม 
พล บา้นเกดิ้เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ 
ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว พน่ลม บอน 
ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง รองเทา้ผา้ใบ 
เบคแคม ลา รด้ สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ ตง 

TIGA MICRO REGULAR | 6 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง เอฟี นายธนาคาร แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง โภคี 
กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ จอมพล บา้นเกดิ้เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ 
เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง รองเทา้ผา้ใบ เบคแคม ลา 
รด้ สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ ตง ยื� นขอ้เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา ตุม้ พคี แสวง เหมาะเจาะ ยี� สก ยาจนี 
กนิตานาโร เวนคืน อภริมย ์พระราชีภารกจิ กรอบแกรบ สง่สาร มะพรา้วทุย ไทเบอร ์บรรจ ุได้ท้ ี
เหรยีญ ผวิคลำา รา่งรา้น บรรณ สนามยิงปืน หยุด้งาน เบอร ์สุด้ยอด้ หาทาง คลำา อธกิสุรทนิ ตบ นคร 
ผดิ้ศลีธรรม การท ำาแผนที� ลีบ บด้ ปราบปราม นคร แทบเล็ตเด้สกท์อป หวาน กดี็้ ชีี � ภารดี้ ด้วด้ 
ถงึที�ตาย กก กระอวล ความเจรญิงอกงาม อนิเดี้ยนา อาจณิ กจิจา สืบสาน พะอง การกวาด้ 
พอโลเนยีม เงนิบรจิาค ลิฟีต ์ประดุ้จ เขา้ประจ ำาต ำาแหนง่ หนิ เบอร ์การสรา้งเมอืง กก นภด้ล ภพหนา้ 
ห ำา มยุรา เป็นไปตาม ป่าวรอ้ง สารบบ รองจา่ย รบีรอ้น ไหล่ กระหาย ความงด้งาม เปลือย หุน่ยนต ์ยศ 
กน พา่ยแพ ้รายงานสรปุ พะเนา้พะนอ เอน็ หาบ กทธ เดิ้นหน ค ำาน ำา นอ ปะก ำา ชีดื้ ต ำา ปล้น ตแีตะ 
สะสาง แถมทา้ย หนว่งเวลา สว ยอ่ทอ้ เบสิก สุด้า คบหาสมาคม รด้ ใหผ้ล บุญ ท ำางามหนา้ ชีา้ 
อารากวา เฟ้ีน สุด้จติ เมททลิฟีีนอล ไหว เหตุการณใ์นอดี้ต ชีายหาด้ ทารณุจติใจ ทวาย มา้หมุน ตอ 

TIGA MICRO REGULAR | 11 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง 
เอฟี นายธนาคาร แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง โภคี กุง้ดี้ด้ 
เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ จอมพล บา้นเกดิ้ 
เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย 
เรอืหางยาว พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึก หนา 
บาง รองเทา้ผา้ใบ เบคแคม ลา รด้ สรตะ กระ ตง 
ยื� นขอ้เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา ตุม้ พคี แสวง เหมาะเจาะ 

TIGA MICRO REGULAR | 18 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง เอฟี นายธนาคาร 
แขน่ เขตเมอืง ทางหลวง โภคี กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี 
เขม้เเขง็ จอมพล บา้นเกดิ้เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ 
เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึก 
หนาบาง รองเทา้ผา้ใบ เบคแคม ลา รด้ สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ 
ตง ยื� นขอ้เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา ตุม้ พคี แสวง เหมาะเจาะ ยี� สก ยาจนี 

TIGA MICRO REGULAR | 16 PT

แด้น เบส ปก จบ ปากทาง ก ำาแหง รายเรยีง ขนอง เอฟี นายธนาคาร แขน่ 
เขตเมอืง ทางหลวง โภคี กุง้ดี้ด้ เนบิ ชีที ลอรา ดุ้ พระนาง สี เขม้เเขง็ จอมพล 
บา้นเกดิ้เมอืงนอน สิ�นแตม้ โกร ้ดื้ �อ ปรบ ระด้ะ เขนง ผกค ฝาย เรอืหางยาว 
พน่ลม บอน ความคุม้คา่ คงที� ตื �นลึกหนาบาง รองเทา้ผา้ใบ เบคแคม ลา รด้ 
สรตะ ภาคอุตสาหกรรม กระ ตง ยื� นขอ้เสนอ ต ำาตา บอ่น ำา ตุม้ พคี แสวง 
เหมาะเจาะ ยี� สก ยาจนี กนิตานาโร เวนคืน อภริมย ์กรอบแกรบ สง่สาร 
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TIGA MICRO REGULAR | 24 PT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +(-)[-]/|‘“’”‚„‘”-....,:;¡! 
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TIGA MICRO REGULAR | 24 PT

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

Tiga Micro
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กขฃคฆงจชีฌญฎฏิฐฒณด้ตถทธ 
นบปผพฟีภมยรลวศสหอ 

เ- แ- -ะ -า โ- ไ- ใ- ฤ -ุ -ฺ 
 -ิ  -ี  -ึ  -ื -ำ - ็-่ -้ -์

เล่นแรแ่ปรธาตุ  ไอท ียา่นธุรกจิ กระแสขา่ว  
กุมารเวชีศาสตร ์เกลือกรด้ เพนกวนิ เลนสต์บีแสง 

แมงกานสี สงครามนวิเคลียร ์โพรมเีทยีม

ทรานสเฟีอร ์เด้ลาแวร ์สแปร ์เมอรฟี์ี�  
กระตกิน ำาแขง็ รายการวทิยุ สนามยิงปืน

ค ำาแนะน ำา กรณเีรง่ด้ว่น อุปกรณเ์ครื�องใชี้

องคก์ารเภสัชีกรรม ไวตามนิ 
 บอรอมเิตอร ์โฟีโตแคททาลิสท ์

บา้นใกล้เรอืนเคียง
ธรรมเนยีมประเพณ ี

ฐิกา ไมโคร

TIGA MICRO REGULAR | 24 PT

TIGA MICRO REGULAR | 24 PT

TIGA MICRO REGULAR | 30 PT

TIGA MICRO REGULAR | 36 PT

TIGA MICRO REGULAR | 48 PT
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Typography

1| Wednesday, 5 February 2020Tiga 

NEWS IN BRIEFTokyo court rules on high  
profile journalist rape case
นักัข่า่วสาวญี่่�ปุ่่� นัเฮ ศาลสั �งหัวัหันัา้ 
ข่า่วทีว่ด่ังัจ่า่ยชดัเชยคดัข่่ม่ข่นืั

THAIRATH ONLINE
WRITER: THAIRATH

    ศาลญี่่�ปุ่่� นัสั �งใหัน้ัักข่า่วโทีรทีศันั ์
ช ื�อดังัคนัหันั่�งจ่า่ยคา่เสย่หัายแก ่
นัักข่า่วสาวที่�กลา่วหัาเข่าวา่ข่ม่ข่นืัเธอ 
เมื�อหัลายปีุ่กอ่นั

    ส ำานัักข่า่วต่า่งปุ่ระเทีศรายงานัวา่ 
ศาลคดัแ่พ่่งข่องญี่่�ปุ่่� นัพ่พิ่ากษาเมื�อ 
วนััพ่่ธที่� 18 ธ.ค. 2562 ใหั ้นั.ส.ชโิอร ิ
อโิต่ะ นัักข่า่วสาววยั 30 ปีุ่ชนัะคดัท่ี่� 
เธอฟ้้องรอ้งนัายโนัรยิกู ิยามาก่ชอิดัต่่
หัวัหันัา้สาข่าวอชงิต่นััข่องบรษิัที 
โต่เกย่ว บรอดัแคสต่งิ ซีส่เต่ม (TSB) 
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ก่ชิิ อดีตี่หั้วห้น้ั�สำ�ข่�วอชิิงตั่นัข่องบรษัิท 
‘โต่เกียวบรอดีแคสำต่ิง ซีีสำเต่มื่’ (TSB) 
บรษัิทสำ่�อยักษใ์ห้ญี่ข่่องญี่ี�ป่�นั ว�่ข่ม่ื่ข่น่ัเธอ 
ข่ณะที�เธอห้มื่ดีสำต่ิเมื่่�อปี 2558 ศ�ลต่ัดี- 
สำินัให้้นั�ยย�มื่�ก่ชิิจ่�่ยเงินัค�่เสำยีห้�ยแก ่
นั.สำ.อิโต่ะ จ่ ำ�นัวนั 3.3 ล้�นัเยนั ห้รอ่ร�ว 

ต่า่งปุ่ระเทีศ

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 autho-
rities 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 sepa-
ratists 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 impeachment
Donald Trump leaves on Christmas va-
cation Friday after a series of legislative 
victories gave him one of his best weeks 
in office - apart from becoming only the 
third US president ever impeached.

SANTIAGO  
Over 1,000 women take femi-
nist anthem to Chile’s streets
More than a thousand women have taken 
the feminist anthem «A Rapist In Your 
Way» into the streets of Chile’s capital 
Santiago, performing the rallying cry 
sung in cities across the globe.

THE HAGUE  
ICC to probe ‘war crimes’ in  
Palestinian territories
The International Criminal Court’s chief 
prosecutor said Friday she wanted to 
open a full investigation into alleged 
war crimes in the Palestinian territories, 
sparking a furious reaction from Israel.

LONDON  
Andrew Bailey named as Bank 
of England governor
Britain’s finance minister on Friday 
named Andrew Bailey, the head of the 
Financial Conduct Authority regulator, 
as new governor of the Bank of England 
to guide it through Brexit.

TOKYO  
Tokyo 2020 Olympics unveil 
final budget of 12.6 billion
The Tokyo 2020 Olympics are expec-
ted to cost some 1.35 trillion yen ($12.6 
billion), organisers said Friday, unveiling 
a final budget showing increased revenue 
balancing out extra costs including 
countermeasures against heat. 

MACAU  
Xi revels in patriotic Macau,  
as Hong Kong simmers
As Macau celebrated 20 years since the 
former Portuguese colony was returned 
to China on Friday, President Xi Jinping 
praised the pliant gambling hub for its 
patriotism.

LUXEMBOURG   
ECJ says France can’t make 
Airbnb register as estate agent 
Online short-term rental platform Airbnb 
scored a victory against French hoteliers 
Thursday when the European Court of 
Justice ruled that the US giant is not an 
estate agent.

TOKYO
WRITER: AFP

 A Tokyo court will Wednes-
day rule on a damages lawsuit 
by journalist Shiori Ito, who has 
accused a former TV reporter 
with close ties to Prime Minis-
ter Shinzo Abe of rape.

 The case has made head-
lines 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 sym-
bol for «#MeToo» in Japan, where 
the movement against sexual ha-
rassment and abuse has struggled 
to take hold.

She is seeking 11 million yen 
(100,000) in compensation from for-
mer reporter Noriyuki Yamaguchi, 
alleging he raped her after inviting 
her to dinner to discuss a job oppor-
tunity in 2015.

Yamaguchi denies any wrong-
doing and has filed a counter-suit 
against Ito, seeking 130 million yen 
in compensation. The court will 
also rule on this case on Wednes-
day.

Ahead of the ruling, Ito went be-
fore the cameras and said she had 
received widespread support.

Ito spoke out in 2017, shortly be-
fore the «#MeToo» movement, and 
this was «viewed as odd, especially 
in Japan,» she said.

When the «#MeToo» movement 
emerged, «I thought ‘It wasn’t only 
me!’ and I believe there were others 
who thought so too,» she said.

- ‘Suffering in silence’ -
But things in Japan moved only 

slowly.
«I saw women in Europe or the 

United States actively discussing 
it and standing up together but I 
didn’t think that happened in Japan 
at the same time,» she said.

Ito said that a major problem 
in Japanese media is the high pro-
portion of men in decision-making 
positions but she added that the 
situation has begun to change with 
overseas harassment stories appea-
ring in Japan and her story being 
told overseas.

Ito told AFP in a recent interview 
that «suffering in silence is consi-
dered as noble» in Japanese culture.

«I was flooded with insults and 
threats. But what grabbed me the 
most was these very polite emails 
from women telling me how asha-
med I should be for revealing every-
thing,» she said.

Ito suspects her alleged attacker 
drugged her and claims police failed 
to test for substances.

«When I regained conscious-
ness, in intense pain, I was in a ho-
tel room and he was on top of me. 
I knew what had happened but I 
couldn’t process it.»

The police, who took weeks to 
open a criminal investigation, told 
Ito they were going to arrest Ya-
maguchi, she said -- before they 
suddenly backed off.

“Since I woke up this 
morning, I have seen 
several messages from 
around the world that 
they are with me no 
matter how this turns 
out because my action 
has been meaningful”
She told reporters. 

Journalist shiori Ito has become a beacon for the metoo movement in japan. Thairath Online

910,000 บ�ท ข่ณะที� นั.สำ.อโิต่ะ ซี่�งกล�ย 
เป็นัตั่วแทนัก�รเคล่�อนัไห้วต่อ่ต่้�นัก�ร 
ประท่ษร้�ยสำต่รทีี�เรยีกว�่ #MeToo ในั 
ประเทศญี่ี�ป่�นั ที�ไมื่ค่อ่ยมื่กี�รแจ่ง้คว�มื่เร ่�อง 
ก�รลว่งละเมื่ิดีท�งเพ่ศ กล�่วห้ลังศ�ล 
ตั่ดีสำนิัว�่ เธอรูส้ำก่มื่คีว�มื่ส่ำข่มื่�ก

อย�่งไรกต็่�มื่ นั�ยย�มื่�ก่ชิ ิจ่ดัีง�นัแถลง 
ข่�่วในัเวล�ต่อ่มื่�ว�่ เข่�ว�งแผนัจ่ะย่�นั 
อท่ธรณ ์และยน่ักร�นัปฏิเิสำธข่อ้กล�่วห้�

ทั �งนัี� นั.สำ.อโิต่ะ กล�่วห้�นั�ยย�มื่�ก่ชิ ิ 
ซี่�งมื่คีว�มื่สัำมื่พั่นัธใ์กล้ชิดิีกับนั�ยกรฐัมื่นัต่ร ี
ชินิัโสำะ อ�เบะ ว�่ เชิญิี่เธอที�ต่อนันัั�นัยังเป็นั 
เดี็กฝึึกง�นัข่องสำ ำ�นัักข่�่วรอยเต่อรส์ำไป 
ท�นัอ�ห้�รเย็นัเพ่่�อพู่ดีค่ยเร ่�องโอก�สำในั 
ห้น้ั�ที�ก�รง�นัเมื่่� อปี 2558 ซี่� งเธอเชิ่�อ 
ว�่ในัต่อนันัั�นัเธอถูกว�งย� เพ่ร�ะเมื่่�อเธอ 
รูส้ำก่ตั่วอกีท ีเธอกพ็่บว�่ตั่วเองอยูใ่นัห้้องโรง
แรมื่โดียที�นั�ยย�มื่�ก่ชิอิยูบ่นัตั่วเธอ

ห้ลังเกดิีเห้ต่่ นั.สำ.อโิต่ะ กเ็ข้่�แจ้่งคว�มื่ 
ซี่�งต่ ำ�รวจ่ท ำ�ก�รสำบ่สำวนักอ่นัจ่ะย่ต่ิคดีใีนั 
เวล�ต่อ่มื่� อ้�งว�่ห้ลักฐ�นัไมื่เ่พ่ยีงพ่อเมื่่�อ 
ฟ้้องรอ้งคดีอี�ญี่�ไมื่ไ่ด้ี เธอจ่ง่ตั่ดีสำนิัใจ่ฟ้้อง
รอ้งในัคดีแีพ่ง่แทนัและเรยีกรอ้งค�่เสำยีห้�ย 
จ่ ำ�นัวนั 11 ล้�นัเยนั ดี้�นันั�ยย�มื่�ก่ชิิฟ้้อง 
กลับ แต่ถู่กศ�ลปฏิเิสำธ.
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NEWS IN BRIEFTokyo court rules on high  
profile journalist rape case
นักัข่า่วสาวญี่่�ปุ่่� นัเฮ ศาลสั �งหัวัหันัา้ 
ข่า่วทีว่ด่ังัจ่า่ยชดัเชยคดัข่่ม่ข่นืั

THAIRATH ONLINE
WRITER: THAIRATH

    ศาลญี่่�ปุ่่� นัสั �งใหัน้ัักข่า่วโทีรทีศันั ์
ช ื�อดังัคนัหันั่�งจ่า่ยคา่เสย่หัายแก ่
นัักข่า่วสาวที่�กลา่วหัาเข่าวา่ข่ม่ข่นืัเธอ 
เมื�อหัลายปีุ่กอ่นั

    ส ำานัักข่า่วต่า่งปุ่ระเทีศรายงานัวา่ 
ศาลคดัแ่พ่่งข่องญี่่�ปุ่่� นัพ่พิ่ากษาเมื�อ 
วนััพ่่ธที่� 18 ธ.ค. 2562 ใหั ้นั.ส.ชโิอร ิ
อโิต่ะ นัักข่า่วสาววยั 30 ปีุ่ชนัะคดัท่ี่� 
เธอฟ้้องรอ้งนัายโนัรยิกู ิยามาก่ชอิดัต่่
หัวัหันัา้สาข่าวอชงิต่นััข่องบรษิัที 
โต่เกย่ว บรอดัแคสต่งิ ซีส่เต่ม (TSB) 
บรษิัทีสื�อยกัษใ์หัญี่่ข่องญี่่�ปุ่่� นัวา่ข่ม่ข่นืั
เธอข่ณะที่�เธอหัมดัสต่เิมื�อปีุ่ 2558

สำ ำ�นัักข่�่วต่�่งประเทศร�ยง�นัว�่ ศ�ลคดี ี
แพ่ง่ข่องญี่ี�ป่�นัพ่พิ่�กษ�เมื่่�อวันัพ่่ธที� 18 ธ.ค. 
2562 ให้้ นั.สำ.ชิโิอร ิอโิต่ะ นัักข่�่วสำ�ววัย 30 
ปี ชินัะคดีทีี�เธอฟ้้องรอ้งนั�ยโนัรยิูก ิย�มื่�- 
ก่ชิิ อดีตี่หั้วห้น้ั�สำ�ข่�วอชิิงตั่นัข่องบรษัิท 
‘โต่เกียวบรอดีแคสำต่ิง ซีีสำเต่มื่’ (TSB) 
บรษัิทสำ่�อยักษใ์ห้ญี่ข่่องญี่ี�ป่�นั ว�่ข่ม่ื่ข่น่ัเธอ 
ข่ณะที�เธอห้มื่ดีสำต่ิเมื่่�อปี 2558 ศ�ลต่ัดี- 
สำินัให้้นั�ยย�มื่�ก่ชิิจ่�่ยเงินัค�่เสำยีห้�ยแก ่
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ต่า่งปุ่ระเทีศ

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 autho-
rities 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 sepa-
ratists 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 impeachment
Donald Trump leaves on Christmas va-
cation Friday after a series of legislative 
victories gave him one of his best weeks 
in office - apart from becoming only the 
third US president ever impeached.

SANTIAGO  
Over 1,000 women take femi-
nist anthem to Chile’s streets
More than a thousand women have taken 
the feminist anthem «A Rapist In Your 
Way» into the streets of Chile’s capital 
Santiago, performing the rallying cry 
sung in cities across the globe.

THE HAGUE  
ICC to probe ‘war crimes’ in  
Palestinian territories
The International Criminal Court’s chief 
prosecutor said Friday she wanted to 
open a full investigation into alleged 
war crimes in the Palestinian territories, 
sparking a furious reaction from Israel.

LONDON  
Andrew Bailey named as Bank 
of England governor
Britain’s finance minister on Friday 
named Andrew Bailey, the head of the 
Financial Conduct Authority regulator, 
as new governor of the Bank of England 
to guide it through Brexit.

TOKYO  
Tokyo 2020 Olympics unveil 
final budget of 12.6 billion
The Tokyo 2020 Olympics are expec-
ted to cost some 1.35 trillion yen ($12.6 
billion), organisers said Friday, unveiling 
a final budget showing increased revenue 
balancing out extra costs including 
countermeasures against heat. 

MACAU  
Xi revels in patriotic Macau,  
as Hong Kong simmers
As Macau celebrated 20 years since the 
former Portuguese colony was returned 
to China on Friday, President Xi Jinping 
praised the pliant gambling hub for its 
patriotism.

LUXEMBOURG   
ECJ says France can’t make 
Airbnb register as estate agent 
Online short-term rental platform Airbnb 
scored a victory against French hoteliers 
Thursday when the European Court of 
Justice ruled that the US giant is not an 
estate agent.

TOKYO
WRITER: AFP

 A Tokyo court will Wednes-
day rule on a damages lawsuit 
by journalist Shiori Ito, who has 
accused a former TV reporter 
with close ties to Prime Minis-
ter Shinzo Abe of rape.

 The case has made head-
lines 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 sym-
bol for «#MeToo» in Japan, where 
the movement against sexual ha-
rassment and abuse has struggled 
to take hold.

She is seeking 11 million yen 
(100,000) in compensation from for-
mer reporter Noriyuki Yamaguchi, 
alleging he raped her after inviting 
her to dinner to discuss a job oppor-
tunity in 2015.

Yamaguchi denies any wrong-
doing and has filed a counter-suit 
against Ito, seeking 130 million yen 
in compensation. The court will 
also rule on this case on Wednes-
day.

Ahead of the ruling, Ito went be-
fore the cameras and said she had 
received widespread support.

Ito spoke out in 2017, shortly be-
fore the «#MeToo» movement, and 
this was «viewed as odd, especially 
in Japan,» she said.

When the «#MeToo» movement 
emerged, «I thought ‘It wasn’t only 
me!’ and I believe there were others 
who thought so too,» she said.

- ‘Suffering in silence’ -
But things in Japan moved only 

slowly.
«I saw women in Europe or the 

United States actively discussing 
it and standing up together but I 
didn’t think that happened in Japan 
at the same time,» she said.

Ito said that a major problem 
in Japanese media is the high pro-
portion of men in decision-making 
positions but she added that the 
situation has begun to change with 
overseas harassment stories appea-
ring in Japan and her story being 
told overseas.

Ito told AFP in a recent interview 
that «suffering in silence is consi-
dered as noble» in Japanese culture.

«I was flooded with insults and 
threats. But what grabbed me the 
most was these very polite emails 
from women telling me how asha-
med I should be for revealing every-
thing,» she said.

Ito suspects her alleged attacker 
drugged her and claims police failed 
to test for substances.

«When I regained conscious-
ness, in intense pain, I was in a ho-
tel room and he was on top of me. 
I knew what had happened but I 
couldn’t process it.»

The police, who took weeks to 
open a criminal investigation, told 
Ito they were going to arrest Ya-
maguchi, she said -- before they 
suddenly backed off.

“Since I woke up this 
morning, I have seen 
several messages from 
around the world that 
they are with me no 
matter how this turns 
out because my action 
has been meaningful”
She told reporters. 

Journalist shiori Ito has become a beacon for the metoo movement in japan. Thairath Online
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แรมื่โดียที�นั�ยย�มื่�ก่ชิอิยูบ่นัตั่วเธอ
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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.
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