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editorial

Tale of The  
Three Biennales

ปีนีมี้เรือ่งน่าประหลาดใจเกดิข้ึนในวงการศลิปะร่วมสมัยของไทยตรงทีใ่นประเทศทีส่ถาน- 
การณ์ศิลปะร่วมสมัยดูจะนิ่งๆ เคลื่อนไหวในจังหวะสโลว์มาเป็นเวลาช้านานเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสิงคโปร์หรือที่ก้าวไปไกลกว่าเรามากอย่างญี่ปุ่น จีน และเกาหลี 
ทันใดนั้นประเทศไทยดันมีปรากฏการณ์การอุบัติข้ึนของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับ
นานาชาติภายในปีเดียวกันถึง 3 งาน และทุกงานใช้ชื่อท้ายเหมือนกันว่า biennale หรือ 
งานที่จัดเป็นประจ�าทุกๆ สองปี งานแรก Bangkok biennial 2018 เปิดตัวไปแล้วด้วย
กจิกรรมเต้นแอโรบคิใต้สะพานพระราม 8 พร้อมด้วย content ทีแ่น่นเต็มไปด้วยพลังอนิด้ี  
กระจายตามแถวแกลเลอรี่เครือข่ายหลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ ความพิเศษของ Bangkok 
Biennial อยู่ตรงที่งานนี้ไม่มีภัณฑารักษ์กลาง และด�าเนินแบบไร้รูปแบบ ซึ่งดูเหมือนจะ
จับต้องได้ยาก แต่ก็เป็นความท้าทายต่อระบบความคิดในการจัดงานศิลปะในแบบที่ด�ารง
อยู่ในประเทศนี้ หรือแม้กระทั่งในโลกนี้ก็ตาม

อีกสองงานที่ก�าลังจะเกิดขึ้นตามมาในช่วงปลายปี คือ Bangkok Art Biennale 2018 
และ Thailand Biennale Krabi 2018 งานแรกมีเอกชนรายใหญ่อย่าง ThaiBev เป็น 
ผู้สนับสนุนหลัก งานหลังมีเจ้าภาพเป็นส�านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒน- 
ธรรม Bangkok Art Biennale หรือ BAB ต้องนับว่าฟอร์มร้อนแรง จาก profile ของ 
บรรดาภัณฑารักษ์ และรายช่ือศิลปินระดับแม่เหล็กของโลกแบบเดียวกันกับเทศกาล
ศิลปะนานาชาติใหญ่ๆ ที่อื่นในโลกเลยทีเดียว BAB 2018 จะจัดข้ึนต้ังแต่ 19 ตุลาคม 
2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแลนด์มาร์คและสถานที่ส�าคัญทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้ธีม 
“สุขสะพรัง่ พลังอาร์ต” หรอื Beyond Bliss ในขณะที ่Thaialnd Biennale น่าจะโดดเด่น 
ตรงพื้นที่จัดงานกลางแจ้งตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ 
ของศิลปะเฉพาะที่ (site-specific installation) โดยเชิญศิลปินทั่วโลกกว่า 60 ราย 
(ของ BAB ใช้ศิลปิน 75 รายของไทยและนานาชาติ) มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้
แนวคดิ “เขตแดนแห่งความมหัศจรรย์” (Edge of the wonderland) Thailand Biennale 
Krabi 2018 จะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ในฐานะผู้ชมแล้ว การมีเทศกาลศิลปะนานาชาติมาจัดในประเทศไทยในเวลาไล่ๆ กันถึง 
สามงาน นบัเป็นส่ิงแปลกใหม่และน่าอศัจรรย์ว่ามันเกดิข้ึนได้อย่างไรในประเทศนี ้ส่วนหนึง่
เราเช่ือว่าแต่ละงานล้วนมีแรงผลักดันจากผู้ทีมี่ความเช่ือม่ันในการสร้างกระบวนการพัฒนา
ประเทศผ่านแนวทางของศลิปะร่วมสมัย แบบเดียวกบัทีเ่กดิข้ึนในประเทศพัฒนาแล้วทัว่โลก  
จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ชมงานดีๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปดูถึงต่างประเทศ อีกด้านหนึ่ง 
ศิลปินไทยหลากหลายรายก็จะมีโอกาสได้ท�างานในระดับนานาชาติไปด้วย อย่างไรก็ตาม 
เช่ือว่าทุกๆ biennale ย่อมมีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความยากล�าบากในการจัดการการ 
เตรียมการทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยว- 
ข้อง การปรับจูนทัศนคติกับเหล่าศิลปินที่มาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆ สารพัด การประชา- 
สัมพันธ์ข่าวสารไปถงึประชาชนในวงกว้างออกไปจากวงการศลิปะร่วมสมัย การติดต้ังงาน 
การบริหารงบประมาณ และที่ส�าคัญการให้การศึกษาการชมงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งยังเป็น
ของใหม่ในสังคมไทยพอสมควร 

ในฐานะของส่ือด้านศลิปะและการออกแบบร่วมสมัยโดยตรง เราขออวยพรให้ทกุๆ biennale  
ประสบกับความส�าเร็จตามที่ตั้งใจทุกประการ และแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้จะคอยติดตาม
รายงานความเคลื่อนไหวของทั้งสาม biennale อย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนแง่มุมต่างๆ ที่
น่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกันต่อไป ในอนาคตสาม biennale อาจจะรวมเป็น
หนึ่งเดียว หรืออาจแตกออกเป็นงานอื่นๆ เพิ่มมาอีกก็เป็นได้ เพราะที่นี่คือประเทศไทย 
อะไรๆ ก็มักอยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่เสมอ

There’s a nice surprise in Thailand’s Contemporary art scene this year. The 
country where the art industry has been stuck in slow mode for such an 
extended period of time, especially compared to neighbor countries like  
Singapore or other Asian countries that are many steps ahead of us like 
Japan, China and South Korea, all of sudden, gets to welcome three inter-
national art festivals and they all happen to have Biennale at the end of their 
names. All held every two years, the first one of the bunch is Bangkok Bien-
nial 2018, which kicks off its festival with an aerobic session under Rama VIII 
Bridge, followed by works of indie-filled contents that are scattered around 
the network of galleries in Bangkok. What’s special about Bangkok Bien-
nial is how it doesn’t have a sole curator and operates in a rather freestyle 
approach, which may seem a bit hard to digest but it does challenge the 
convention of art festivals that the country or even the world is accustomed to.
 
The other two scheduled to happen at the end of this year are Bangkok Art 
Biennale 2018 and Thailand Biennale Krabi 2018. The first one has a major 
private organization like ThaiBev as its main sponsor while the latter has 
the Ministry of Culture’s Office of Contemporary Art and Culture as its host. 
Bangkok Art Biennale or BAB starts off with a bang from the profiles of the 
curators and impressive list of globally renowned artists that one can expect 
to see from other world-class festivals. Held between the 19th of October 
2018 and 3rd of February 2019 under the theme ‘Beyond Bliss,’ BAB 2018 
will take place within Bangkok’s most notable landmarks with some amazing 
venues acting as its designated sites. Thailand Biennale, on the other hand, 
has the advantage of having Krabi’s scenic landscape as the backdrop,  
especially the province’s renowned destinations that will get to welcome 
some intriguing site-specific installations and the over 60 artists from around 
the world (BAB features works of 75 Thai and international artists) invited to 
create works under the theme Edge of the Wonderland. Thailand Biennale 
Krabi 2018 will take place between the 2nd of November 2018 and the 28th  
of February 2019.
 
As a viewer, having three international art festivals lined up in one year is 
unprecedented and, in a way, pretty amazing. While many of us are still 
in awe of this happening, we believe that this great movement is, in part, 
a result of the support from those who are confident in the developmental 
process of the country through contemporary art, which is an approach that 
all the developed countries in the world have taken. It’s a chance for us to see 
some great art right here in our own country while our artists are now offered 
international platforms where they can showcase their abilities. Nevertheless,  
we believe that every biennale has gone through obstacles and problems 
from the preparation of papers and collaborations with a great number 
of agencies, working with artists who come with all kinds of conditions, the 
handling of the press to PR to promote the events to reach a wider audience 
and the installation process, not to mention budget management including 
providing the basic knowledge and etiquette about art viewing, which may 
be something that the Thai society hasn’t really been familiar with previously.
 
As one of the media outlets of Contemporary art and design, we wish the 
three biennales all the success they wish for. art4d will bring you all the up-
dates and hopefully reflect aspects that will be useful for the future develop-
ment of Thailand’s art community. We might get to see these three biennales 
be united into or expand into many more festivals and events, because after 
all, this is Thailand where the unexpected can always be expected.
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A PALACE WASN’T  
BUILT IN A DAY
ภาคแรกของนิทรรศการวังน่านิมิต พาเราไปสำารวจ
อดีต ประวัติศาสตร์ และความทรงจำาท่ีเลือนหายไป 
ของสถาปัตยกรรมวังหน้า

The first part of the exhibition that takes us 

back to explore the fading past, history and 

memories of the Front Palace.

THE SQUARE,  
THE PEOPLE
แผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองติรานาโดย 
51N4E ที่ช่วยดึงคนให้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกันอีกครั้ง

A development plan for Tirana’s public space 

that brings people to live their lives outside 

once more.
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Don’t Let  
Print-on- 
DemanD KiLL  
artists’ BooKs
นิทรรศการแรกของ Waterproof Exhibitions  
ที่ว่าด้วย artist’s book

The very first exhibition by Waterproof 

Exhibitions emphasizes artists’ books.

a HoteL You  
sHouLDn’t miss
งานออกแบบของ Department of Architecture  
ที่เดินทางไปไกลถึงประเทศจีนเพื่อสร้างโรงแรม 
ขึ้นจากความว่างเปล่า

A project by Department of Architecture for 

which the architect traveled to China in order 

to build a hotel from nothingness. 

tHe Bus stoP tHat 
Brings no Harm
ป้ายรถเมล์ระดับย่านรุ่นทดลองจาก MAYDAY! ที่มี 
ผู้ใช้งานเป็น “เงื่อนไข” สำาคัญในการออกแบบ

The core of the design process for the recent 

prototype bus stop by MAYDAY! focuses on 

people themselves.
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UPDATETEXT: WARUT DUANGKAEWKART PHOTO: SOOPAKORN SRISAKUL

THE SKY CLUBHOUSE
Design In Motion

suanluang.co.th/sky.php

คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาการสร้างสวนหย่อม สระว่ายน้ำา หรือฟิตเนส 
ในพื้นที่ส่วนกลาง คือรูปแบบที่ตายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในเมือง ทว่าด้วยการขยายตัว
ของเมืองที่เพิ่มออกไป พร้อมกับการเกิดของหมู่บ้านใหม่ที่มากยิ่งขึ้น พื้นที่หรือข้อจำากัด
ต่างๆ ก็มีมากขึ้นตาม โครงการ The Sky จึงมองหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นเสมือนที่พักผ่อน 
และพยายามตอบสนองโจทย์ของคนยุคใหม่ ผลที่ได้คืออาคารคลับเฮาส์ซึ่งถูกออกแบบ
โดย Design In Motion ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยตอบคำาถามนี้

เพื่อเน้นการใช้พื้นที่กิจกรรมภายในอาคารมากกว่าที่จะสร้างสระว่ายน้ำา พื้นที่ส่วนใหญ ่
ของคลับเฮาส์แห่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับ co-working space แทน โดย
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการ
นั่งคาเฟ่หรือหาที่นั่งทำางานในวันหยุด ตัวอาคารถูกออกแบบให้ซ้อนกันเป็นจังหวะขึ้นไป
เพื่อให้แต่ละกิจกรรมมีมุมมองที่ต่างกัน จากห้องนั่งเล่นด้านล่าง ผนังถูกปิดด้วยระแนง
อะลูมิเนียมที่ค่อยๆ บิดองศาเปิดสู่ภายนอกเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกอึดอัด และมีมุมมอง
ที่เปิดออกไปหาพื้นที่สีเขียวโดยรอบ จากพื้นที่นั่งเล่นเชื่อมไปสู่ห้องทำางานด้านบน และ
ห้องฟิตเนสที่บริเวณชั้นบนสุด มีการเปิดมุมมองกว้างให้เห็นสวนภายในโครงการ เช่น
เดียวกันกับบันไดด้านข้างที่เชื่อมพื้นที่ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังเป็น
ที่นั่งพักผ่อนภายนอกอาคารด้วย ถือเป็นการปรับเปลี่ยนการออกแบบอาคารประเภท
เดิมๆ ให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆ ที่เปิดให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น ถือเป็น
เรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยว่าผลลัพธ์ของงานชิ้นนี้จะออกมาเป็นอย่างไร

It wouldn’t be wrong today to say that throughout the past decade, the pre- 
sence of a communal garden, swimming pool or a fitness room has been some- 
what mandatory in the program of urban residential development projects. But 
with the ongoing rate of urban sprawl and the mushrooming of new housing 
estates, spatial usage has become more diverse and new limitations have 
followed accordingly. The design of The Sky Clubhouse was materialized from 
the perception of the estate as a home one rests and finds comfort in, and the 
clubhouse was conceived to serve such demands and behaviors of its new 
generation inhabitants.
 
The emphasis is put on the indoor activity ground instead of a swimming pool 
with the majority of the space being designed to function as a 24-hour co-
working space. Such program was realized to best resonate with the lifestyle 
of modern-day urban dwellers who spend weekends lounging and working in 
a nicely decorated café. The terraced mass of the structure renders different 
perspectives from where the activities take place. From the living space on the 
ground floor, clad with aluminum lath, the wall gradually twists its axis and 
opens the area up to the surrounding greeneries outside, keeping users from 
the confinement of an enclosed space. The area leads up to the co-working 
space and fitness room on the top floor with the enlarged opening that grants 
a view of the entire project. The staircase located at the side of the space links 
all the functional spaces together while offering the functionality of an outdoor 
lounging area. The design brings a new atmosphere and user experience to 
what would have been a clubhouse building with predictable functionalities 
through the program that opens itself up for the inhabitants to actively use the 
functional spaces. The result that the design of The Sky Clubhouse will bring 
is going to be something interesting to look forward to.  
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After UNESCO announced the  
registration of the National Glass 
Plate Negatives as UNESCO’s 
Memory of the World on the 30th  
of October 2017, the National Ar- 
chives of Thailand, Sirivadhana- 
bhakdi Foundation together with  
Thai Beverage PCL took the op- 
portunity to organize the ‘Cele- 
brating the National Glass Plate  
Negatives Registered as UNESCO 
Memory of the World’ exhibition  
at the National Gallery on Chao Fa  
Road. The show brought together 
an impressive collection of photo- 
graphs taken between the reign of  
King Rama IV and King Rama VII, 
many of which have never been 
shown to the public before. What’s 
exciting about these photographs  
is how they depict the lives, places  
and events from that time period  
(some were unexpectedly cap- 
tured) through the views of not 
just ordinary photographers but  
important historical figures, es- 
pecially King Rama V, during a 
time when photography became 
highly popular (among the upper 
class). In addition to the 150 pho- 
tographs selected from the over 
30,000 negatives archived at  
the Royal Vajirajan Library, Na- 
tional Library of Thailand, which are  
displayed under the eight topics 
of the exhibition’s narrative, the 
collateral activities such as the 
lecture on glass plate negatives  
and photography, the glass plate  
Negatives workshop by Pranakorn  
Photo Club or even the Chayaniti- 
korn Photo Studio that organized a  
photo shoot for visitors in Thai tradi- 
tional costumes perfectly comple- 
ment the curated story and atmos- 
phere of the exhibition. “Celebrating  
the National glass plate Negatives  
Registered as UNESCO Memory 
of the World” exhibition and all the  
activities will be held until the 28th  

of July 2018. 

UPDATE

Celebrating the national glass Plate 
negatives registered  

as UnesCo MeMory of the World
national archives of thailand × sirivadhanabhakdi foundation

thaiglassnegative.com

หลังจากที่องค์การ UNESCO ได้มีการ
ประกาศขึ้นทะเบียนให้ฟิล์มกระจกและ
ภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระ- 
สมุดวชิรญาณเป็นมรดกความทรงจำา 
แห่งโลก (UNESCO’s Memory of the 
World) ไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ปีก่อน  
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มูลนิธิ- 
สิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน) เลยถือโอกาสน้ี ร่วมกัน 
จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลอง- 
มรดกความทรงจำาแห่งโลก” ข้ึนท่ีพิพิธ- 
ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป บนถนน
เจ้าฟ้า ซ่ึงนอกจากงานน้ีเราจะได้มีโอกาส 
ชมผลงานภาพถ่ายตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาล
ที่ 4 มาจนถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งหลายๆ 
ภาพไม่เคยปรากฏให้บุคคลทั่วไปเห็น
มาก่อนแล้ว ความตื่นเต้นอีกอย่างคือ
การที่เราจะได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตของ
ผู้คน สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ใน
สมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางภาพที ่
เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีการ 
บันทึกไว้ด้วยซ้ำา ผ่านมุมมองของช่างภาพ 
แต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่าย- 
ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุล- 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคสมัยที่การ 
ถ่ายภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
(ในหมู่เจ้านายและขุนนาง) ทั้งนี้ นอก- 
เหนือไปจากการคัดเลือกภาพถ่ายจำานวน 
150 รูป จากที่มีอยู่อีกกว่า 30,000 รูป  
ในหอพระสมุดวชิรญาณ เพื่อร้อยเรียง
ให้เกิดเป็นเนื้อหาของนิทรรศการทั้ง 8  
หัวข้อแล้ว กิจกรรมท่ีจัดข้ึนคู่ขนาน ไม่ว่า
จะเป็นการบรรยายว่าด้วยฟิล์มกระจก 
และการถ่ายภาพ การจัดเวิร์คช็อปฟิล์ม- 
กระจกแบบเปียกโดยชมรมช่างภาพสาร- 
พัดช่างพระนคร หรือแม้แต่การยกสตู- 
ดิโอถ่ายภาพของร้านฉายานิติกรมาให ้
ผู้เข้าชมได้ร่วมถ่ายภาพย้อนยุคกัน ก็ถือ 
เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างบรรยากาศร่วมให้กับ 
ของที่จัดแสดงได้เป็นอย่างดี นิทรรศ- 
การและกิจกรรมต่างๆ จะยังมีต่อเนื่อง
ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม นี้

TEXT: PAPhoP kErDsUP PhoTo: kETsirEE wongwAn
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Panel Plus Lacquer High Gloss Board ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผิวหน้าโดดเด่นเฉพาะตัว
“เงาสะท้อน” จากเทคโนโลยีการผลิตและเครือ่งจกัรทีท่นัสมยัจากประเทศเยอรมนี 
ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้กาว Polyurethane (PUR) และระบบเคลือบผิว
แลคเกอร ์(Lacquer)  ลงบนไมเ้อ็มดเีอฟเคลอืบเมลามีน ผลลัพธ์ คอืแผ่นแลคเกอร์
ท่ีมีผิวเงางาม ผิวหนา้เรยีบแน่น แขง็แกรง่ อีกท้ังเพิม่คณุสมบัติทนทาน ตอ่รอยขดี
ข่วน การกระแทก ลดการกระเทาะในขั้นตอนการตัด ดูแลรักษาง่าย มีแผ่นฟิล์ม
เพื่อป้องกันการขีดข่วนบนผิวหน้า

Panel Plus Lacquer High Gloss Board เดน่ดว้ยประกายเงางามจบัทุกสายตา
ให้สัมผัสหรูหรา ทันสมัย คำาตอบที่ลงตัว เติมเต็มมิติของงานออกแบบให้กับทุก
พืน้ท่ีได้อย่างสมบูรณแ์บบ อาทิ ห้องน่ังเล่น ห้องครวั ห้องน้ำา ไปจนถงึงานออกแบบ
ออฟฟิศ และเฟอร์นิเจอร์

The product stands out for its bespoke texture whose reflective property
is the result of advanced manufacturing technology from Germany. The 
manufacturing process incorporates the use of Polyurethane (PUR)
and a lacquer coating system with the melamine impreganated boards. 
It gives the final result of a beautifully glossed finish and smooth surface 
that comes hand in hand with greater durability. The material further 
provides better resistance to scratches and force with the ability to 
minimize cracks when going through the cutting process while at the 
same time offering maintenance convenience. Additionally, a special 
film is provided to prevent the material from damage 

Panel Plus Lacquer High Gloss Board’s distinctive eye-catching glossy
finish and other physical features embody the modern aesthetics of      
a finishing material. It serves as the perfect solution that helps complete
the dimension of design of every physical space from living rooms and 
kitchens to restrooms and office spaces all the way to furniture.

ขนาดมาตรฐาน 
4x8 ฟุต

(1,220 x 2,440 มม.)
Standard Size

4x8 feet
(1,220 x 2,440 mm.)

ความหนา  
ไม้เอ็มดีเอฟเคลือบเมลามีน

ขนาด 16 มิลลิเมตรขึ้นไป
เคลือบแลคเกอร์หนึ่งด้าน

Thickness
Melamine faced medium

density fibreboard
(MF-MDF) with more than

a 16 mm thickness
coated with lacquer

on one side.

เอกลักษณ์แห่งผิวสัมผัส Lacquer High Gloss Board 
เด่นด้วยเงาสะท้อนส่องประกาย ถ่ายทอดคำาตอบใหม่
ในเชิงดีไซน์ พร้อมผนึกคุณสมบัติการใช้งานไว้อย่าง
สมบูรณ์แบบครบครัน

The unique tactility of Lacquer  High Gloss Board
comes with a sophisticated glossiness that  
offers a new design solution and comprehensive
functional quality.

HigH SHine
HigH Qual ity

LACOUER
High Gloss Board

ตัวแทนจำาหน่าย
แสงเจริญเฮาส์ซ่ิงโปรดักส์ บจก.      Tel. 02 938 4023-6
บัวทองศิริทรัพย์ บจก.                    Tel. 02 925 5254
รุ่งสมบัติ (2528) บจก.                    Tel. 02 912 6812-4
ไทยก้าวหน้าค้าไม บจก.                  Tel. 02 214 0217
แนวหน้าค้าไม้ บจก.                         Tel. 061 641 9111
รวมเจริญ วู๊ด มาร์เก็ตต้ิง บจก.       Tel. 081 333 1332
รวมไม้ (กรุงเทพมหานคร) บจก.      Tel. 02 917 1277
รวมไม้ (เชียงใหม่) บจก.                    Tel. 064 952 6155
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After the renovation that resulted in a 12-year hiatus, Basilica Palladiana  
in Vicenza, north-eastern Italy, has officially reopened, marking its return 
with some pretty exciting exhibitions of contemporary architecture. The 
first exhibition features over 20 works, both completed and ongoing, of 
David Chipperfield Architects. Portrayed is the firm’s architectural modus  
operandi that through vigorous consideration of culture and history, viewers 
are able to see the stories and processes behind the conception of each 
project, from sketches to large-scale models, accompanied by thought-
fully yet minimally designed graphics presented throughout the exhibition  
space. Browsing the exhibition grounds, one realizes the integrated ele-
ments of simplicity, intricateness and modern architectural concepts and  
technology in their works such as the renovation of Mies van der Rohe’s 
Neue Nationalgalerie where the tenet behind the original work was kept 
intact. An old and a new sketchbook are put on display next to the area 
where the project is exhibited to reflect the differences in concept brought 
about by the new design. The Valentino flagship store is another interesting 
work whose spectacular interior design is the result of the homogeneous 
use of grey Terrazzo. The project’s design process and prototype model 
are exhibited, allowing for viewers to better grasp the meaning and ideal 
behind the use of the material. There are several other interesting projects 
featured in the exhibition, from the masterplan of the Royal Academy of 
Arts in London to the IMPACT Centre in Edinburgh. ‘David Chipperfield 
Architects Works 2018’ will be showcased at Basilica Palladiana until the 
2nd of September 2018.

UPDATE

DaviD ChipperfielD arChiteCts Works 2018
David Chipperfield architects × abaco architettura

chipperfield.abacoarchitettura.org

หลังจากที่ปิดปรับปรุงไปเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ในที่สุด Basilica Palladiana ที่เมือง
วิเชนซา ประเทศอิตาลี ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการกลับมาของ
นิทรรศการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอีกคร้ัง โดยงานแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการจัดแสดงผลงาน
ทั้งที่แล้วเสร็จและกำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนากว่า 20 ชิ้น ของ David Chipperfield 
Architects ทั้งนี้ นิทรรศการได้แสดงให้เห็นถึงการทำางานขององค์กร ตลอดจนวิธีการ
ทำางานที่สัมพันธ์ไปกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผู้ชมจะได้เห็นที่มาที่ไปของแต่ละ
โปรเจ็คต์ เริ่มจากสเก็ตช์จนถึงโมเดลขนาดใหญ่ ประกอบกับภาพกราฟิกที่เรียบง่าย 
เรียงยาวไปจนสุดนิทรรศการ ในขณะที่อีกจุดเด่นของงานคือ การได้เห็นแบบที่มีความ
ละเอียดเรียบง่าย ถูกผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่และเทคโนโลยีเข้าไป เช่น โปรเจ็คต์
ปรับปรุง Neue Nationalgalerie ซึ่งออกแบบโดย Mies van der Rohe โดย David 
Chipperfield Architects ได้เข้ามาปรับปรุง และยังคงความคิดดั้งเดิมของงานชิ้นนี้ไว้  
ซึ่งบริเวณที่จัดแสดงโปรเจ็คต์นี้ได้มีการนำาสมุดเขียนแบบฉบับเก่าและฉบับใหม่วางไว้
ข้างกัน เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและแนวคิดของการออกแบบใหม่ อีกหน่ึงโปรเจ็คต์ที่
น่าสนใจคือ การออกแบบร้านของแบรนด์ Valentino ที่มีการใช้วัสดุเดียวในการตกแต่ง
ร้านทั้งร้าน ซึ่งในนิทรรศการได้นำาขั้นตอนการออกแบบ และโมเดล prototype ของวัสดุ
มานำาเสนอ ซึ่งทำาให้สัมผัสได้ถึงความหมายของตัววัสดุมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
โปรเจ็คต์ที่มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์แปลนของ Royal Academy of Arts  
ในลอนดอน หรือโปรเจ็คต์ศูนย์การแสดง IMPACT Centre ในเอดินบะระ นิทรรศการนี้ 
จะจัดยาวไปจนถึง 2 กันยายน 2018

TEXT: MEErATchATA rUjinArong PhoTo coUrTEsy of  
DAviD chiPPErfiElD ArchiTEcTs
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‘Rituals: ink, oil, cotton, and thread’ is an exhibition that explores the origin  
of the reproduction of rituals through the works of three artists, Parinot Ku- 
nakornwong (Thailand), Moe Satt (Myanmar) and Iabadiou Piko (Indonesia). 

Iabadiou Piko views his abstract pieces as a result of the internally derived 
process of reproduction (thinking process), which is expressed through 
painting (another form of reproduction) with acrylic and oil colors, coal, 
pencil and canvas as the mediums. Kunakornwong’s artistic expression  
explores the more spiritual experience through the abstract/portrait paintings  
of the departed whose presence still lingers in his memories. Unintentionally,  
the umbrella installation on the floor of the gallery bears some interesting  
connection with Kunakornwong’s paintings and Thai people’s beliefs about  
a person’s encounter with a ghost if he or she were to stand under an opened  
umbrella in a shaded area. Although we are not exactly certain whether the  
artist intended for the umbrella to be picked up from the ground (in case some  
brave viewers want a chance to meet with the people in Kunakornwong’s 
paintings), and if anyone has ever really picked up any of the umbrellas,  
we did hear some news about the staff of Nova Contemporary experiencing  
some pretty eerie incidents in this contemporary art gallery.

UPDATE

Rituals: ink, oil, cotton, and thRead
nova contemporary

novacomtemporary.com

Rituals: ink, oil, cotton, and thread นิทรรศการที่เข้าไปสำารวจความเป็นมาของการ 
ผลิตซ้ำาในกระบวนการทางพิธีกรรม ผ่านงานของ 3 ศิลปิน คือ ปริณต คุณากรวงศ์ 
ศิลปินไทย Moe Satt ศิลปินชาวพม่า และ Iabadiou Piko ศิลปินชาวอินโดนีเซีย

เร่ิมต้นจากผลงานของศิลปินชาวอินโดนีเซีย Iabadiou Piko ศิลปินมองว่าจิตรกรรมนาม- 
ธรรมของเขาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการทำาซ้ำาภายใน (โปรเซสการคิดงาน)  
และแสดงออกมายังภายนอกด้วยการเพ้นท์ (ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำาซ้ำา) ผ่าน 
สื่อกลางอย่าง สีอะคริลิค น้ำามัน ถ่าน ดินสอ และผ้าใบ ส่วนพิธีกรรมในงานศิลปะของ  
ปริณต คุณากรวงศ์ ดูจะมีกลิ่นอายด้านจิตวิญญาณมากกว่านั้น เมื่อจิตรกรรมกึ่งนาม- 
ธรรมกึ่งรูปบุคคลของเขามีที่มามาจากภาพของบุคคลที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังคงค้างคา
อยู่ในความคิดของศิลปิน ตรงนี้เองที่อินสตอลเลชั่นร่มที่วางหงายอยู่ในห้องนิทรรศการ
มาเกี่ยวพันด้วย คนไทยมีความเชื่อที่ถือกันว่าถ้าใครกางร่มในที่ร่มคนๆ นั้นจะเจอผี ซึ่งก็
ไม่แน่ใจว่าศิลปินกำาลังรอให้ผู้ชมคนไหนหยิบร่มขึ้นมาจากพื้นหรือไม่ (เผื่อจะได้เจอกับ
บุคคลที่เป็นต้นแบบของภาพจิตรกรรมเหล่านั้นจริงๆ) และก็ไม่แน่ใจอีกด้วยว่า ตั้งแต่
เปิดนิทรรศการมามีใครหยิบร่มน้ันข้ึนมาแล้วจริงๆ หรือเปล่า เพราะได้ข่าวแว่วมาว่าต้ังแต่
งานน้ีมาจัดแสดง เหล่าทีมงานของ Nova Contemporary พบเจอเหตุการณ์ประหลาด 
ในแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้หลายครั้งหลายคราว 

TEXT: PimPAkAPorn PornPEng PhoTo: kETsirEE wongwAn 
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Blue Bottle Coffee Kyoto Café, the latest work by Jo Nagasaka / Sche- 
mata Architects, is the modification of ‘Machiya,’ a century-old traditional  
Kyoto wooden townhouse in one of the city’s vibrant neighborhoods (not 
too far from Nanzenji Temple, the head temple of one of the schools within 
the Rinzai sect of Japanese Zen Buddhism, and ‘Sosui,’ the western archi- 
tecture inspired brick aqueduct bridge) into a coffee house that welcomes 
visitors of modern Kyoto. 
 
The place consists of two wooden buildings. Separated and connected by 
a ground covered in white pebbles, the two buildings are situated in front 
and back positions from one another, while the transparent glass wall of 
the office on the upper floor facilitates a connection between the spaces 
on the second and the first floors. The architect designed the space with 
consideration being given to the ground level. Created is a continuity be-
tween the interior and exterior with the floor’s material playing an important 
part. The original wood floor, which was elevated 50 centimeter above the 
ground, was replaced with terrazzo to maintain visual harmony with the 
white pebbles on the exterior ground. Terrazzo was also used with parts 
of the seating and the main counter to maintain a visual flow of the interior 
space. In the meantime, the height of the ground of the staffs’ working sta- 
tion and other areas that can be accessed by the café’s patrons were ad- 
justed to be at the same level. The traces of time and ancient elements of 
the earth wall can be found in the front building, following the architect’s 
intention to preserve the original charm of a Machiya. Some of the traces 
are disclosed while some are revealed to interact with the new activity while 
the spirit of the old continues to live on, coexisting in a beautiful contrast 
with the ‘newness’ of the emerging coffee drinking culture.
 

UPDATE

Blue Bottle Coffee kyoto CafÉ 
Schemata architects

bluebottlecoffee.com

Blue Bottle Coffee Kyoto Café เป็นผลงานออกแบบช้ินใหม่ของ Jo Nagasaka / Sche- 
mata Architects ท่ีนำา “Machiya” เรือนแถวไม้ญ่ีปุ่นประเพณีแบบฉบับของเกียวโตอายุกว่า 
100 ปี ในย่านท่องเที่ยวของเมือง (ไม่ไกลจากวัดสำาคัญในนิกายเซนสายรินไซอย่างวัด
นันเซนจ ิและ ‘Sosui’ สะพานโค้งส่งน้ำาท่ีทำาด้วยอิฐทรงตะวันตก) มาดัดแปลงให้เป็นร้าน
กาแฟเพ่ือรับรองนักท่องเท่ียวยุคน้ี

พ้ืนท่ีร้านกาแฟประกอบไปด้วยเรือนไม้ 2 หลัง แบ่งเป็นเรือนหน้าและเรือนหลังท่ีถูกค่ันด้วย
ลานกรวดระหว่างเรือน ผนังภายนอกพื้นส่วนสำานักงานชั้นบนใช้ผนังเป็นกระจกใสเพื่อ
ให้มีการเชื่อมโยงของสเปซจากชั้น 2 ลงมาที่ชั้น 1 ได้ การออกแบบระดับความสูงเป็น
สิ่งที่สถาปนิกใช้เป็นหลักในการออกแบบ ทั้งประเด็นความต่อเนื่องระหว่างภายนอกและ
ภายในท่ีใช้วัสดุท่ีพ้ืนเข้ามาช่วย พ้ืนไม้เดิมยกระดับสูง 50 เซนติเมตร ถูกร้ือออกเปล่ียนมา
เป็นพ้ืนหินขัดภายในให้มีความต่อเน่ืองกับพ้ืนภายนอกซ่ึงเป็นกรวดโรยโดยรอบ นอกจากน้ัน
หินขัดยังถูกนำามาใช้สร้างความต่อเน่ืองไปยังท่ีน่ังและเคาน์เตอร์เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน
ภายใน เช่นเดียวกันกับความสูงของพื้นที่ลูกค้ากับพนักงานที่ก็ถูกกำาหนดให้อยู่ระดับ
เดียวกัน เราจะสามารถพบร่องรอยคราบกาลเวลาและความเก่าแก่ของผนังดินในส่วน
ภายในร้านด้านหน้า ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงความต้ังใจของสถาปนิกท่ีพวกเขาต้องการคงกล่ินอาย 
ของ Machiya เอาไว้ ทั้งปิดและเปิดร่องรอยของกาลเวลากับกิจกรรมใหม่ ให้ของเก่ายัง
สามารถมีลมหายใจได้ในปัจจุบัน และสร้างความรู้สึกขัดแย้งกับกิจกรรมการกินกาแฟ 
ซ่ึงถือเป็นวัฒนธรรมการกินด่ืมแบบใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับความนิยมข้ึนมาได้ไม่นาน 

TEXT: XAroj PhrAwong PhoTo: TAkUmi oTA
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architectureteXt: paphop kerdsup photo: ketsiree wongwan

A pAlAce wAsn’t built in A dAy
Architects, scholArs And curAtors teAm up to  

ArchitecturAlly And technologicAlly bring the history  
once lost of wAng nA to the fore

The perception most Thais have for the Fine Arts Depart-
ment is either a conservative governmental department 
full of (old) officers who work with the past and history, 
go out and restore ancient buildings here and there or 
the people responsible for the design of architecture  
for the country’s important ceremonies.

All the aforementioned definitions are only part of what  
the Fine Arts Department can and is doing (and will be  
doing). But in reality, what is this small department under 
the Ministry of Culture is really capable of, apart from 
archiving important documents, restoring ancient art 
objects, preserving the country’s literature, music and  
performance art as well as repairing all the important 
pieces of architecture? Not that many people know that  
what the Fine Arts Department does as a major part of 
its work is to conduct historical and archaeological  
studies and research. Imagine the volume of studies that  
have been done on the history of our country throughout 
the period of over a century since the department was first 

ถ้าไม่เป็นศูนย์รวมของผู้คน (สูงวัย) ที่ต้องทำางานกับอดีตและ
ประวัติศาสตร์ของชาติ ที่ชวนให้คนภายนอกมองว่าเป็นพื้นที่ของ
ความเก่าคร่ำาครึและอนุรักษนิยม เชื่อว่า perception ของคนไทย
ส่วนใหญ่ที่มีต่อ “กรมศิลปากร” ก็คงจะหนีไปไม่พ้นหน่วยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ออกไปซ่อมแซมโบราณสถานตามพื้นที่ต่างๆ และก็
อาจจะเพ่ิมหน้าท่ีในการออกแบบสถาปัตยกรรมสำาหรับพระราชพิธี
สำาคัญๆ อย่างที่เรารับรู้กันในช่วงสองปีมานี้

แน่นอนว่านิยามต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที ่
กรมศิลปากรได้ทำาและกำาลังทำาอยู่ (รวมถึงที่จะทำาต่อไป) แต่แล้ว 
ความเป็นจริงหน่วยงานรัฐเล็กๆ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งนี ้
ทำาอะไรกันอีกบ้าง? นอกเหนือไปจากการจัดเก็บเอกสารสำาคัญ 
อนุรักษ์ซ่อมแซมศิลปวัตถุ ทำานุบำารุงวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ
การแสดง และบูรณะปรับปรุงสถาปัตยกรรมสำาคัญต่างๆ อย่างที่ 
พูดถึงไปแล้ว อีกอย่างที่น้อยคนจะรู้ว่าพวกเขาทำา ซึ่งจริงๆ เป็น 
ส่วนสำาคัญอันหนึ่งเลยของการทำางานต่างๆ ต่อมาคือการศึกษา 

the way the 
eXhibition 
approaches 
history and 
architecture 
with the use 
of modern 
technology 
is what makes 
the eXhibition 
interesting
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architecture

วิจัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ลองจินตนาการ
ดูว่าตั้งแต่ที่กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็
ร่วมร้อยกว่าปี จะมีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นเราจำานวนมากมายมหาศาลแค่ไหน น่าเสีย- 
ดายที่ของเหล่านี้ถ้าไม่โดนเก็บลงกรุไปเสียก่อน ก็ 
ไม่ค่อยจะได้รับการเผยแพร่เป็นวงกว้างสักเท่าไร หรือ
ถึงเผยแพร่ออกมา ก็มักอยู่ในรูปแบบของงานวิจัยที่ 
คนแบบเราๆ ประชาชนทั่วไป ต้องใช้เวลาในการทำา 
ความเข้าใจจนรู้สึกขยาด จนหลายครั้งก็พาลทำาให้
เกิดสาเหตุว่าทำาไมคนไทยถึงไม่ค่อยรู้ว่าบ้านเรายังม ี
อะไรดีๆ อยู่อีกมาก

เรื่องราวของโครงการศึกษาวังหน้าและขุดค้นทาง
โบราณคดีที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน ก็คงจะมี
ชะตากรรมไม่ต่างอะไรไปจากการศึกษาวิจัยอื่นๆ  
ของกรมศิลปากรเลย ที่หลักฐานและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จำานวนมากถูกรวบรวมขึ้นมา และพับเก็บ
ลงไปเม่ือจบโครงการ ถ้าหากไม่ได้สิริกิติยา เจนเซน  
ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ-
วัฒนาพรรณวดี เข้าไปร้ือฟ้ืนมันกลับข้ึนมาเป็นโครง- 
การศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และ
สื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี จนเกิดเป็นนิทรรศการ 
‘วังน่านิมิต’ ในที่สุด การเลือกที่จะนำาเสนอชุดข้อมูล
ออกมาในรูปของนิทรรศการอาจจะไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่ 
สักเท่าไรเมื่อเทียบสิ่งที่กรมศิลปากรเคยทำามาตั้งแต ่
อดีต แต่การ approach ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ดว้ยการอาศัยเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาช่วยเป็นหลัก 
ต่างหากที่สร้างความน่าสนใจให้กับงานในครั้งนี้ ซึ่งก็
ดูจะเป็นของย่อยง่ายเลยทีเดียวสำาหรับคนไทย 

หน้าตรงข้าม
บรรยากาศโดยรวมของนิทรรศการและแผนที่แบบ 
interactive ที่แสดงขอบเขตและผังของพระราชวัง
บวรสถานมงคล (วังหน้า) ในอดีตเทียบกับพื้นที ่
ในปัจจุบัน

opposite page
the view of the eXhibition space and the 
interactive map that shows the architec-
tural ensemble and boundary of the  
front palace of the past overlaying the 
present site

หน้าน้ี
บน, แบบจำาลองของพลับพลาสูงถูกทำาขึ้นด้วย
สีขาวเพื่อสื่อถึงอาคารในฐานะภาพนิมิตทาง
สถาปัตยกรรม
ล่าง, โปรเจ็คเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสแสดง 
รายละเอียดการสันนิษฐานอาคารพระที่นั่ง
คชกรรมประเวศ

this page
above, a model of the dismantled high 
pavilion is made of a white material 
interpreting the idea of architectural 
imagination
below, the architectural restoration  
of the kotchakam prawet pavilion and  
its details are projected on a touch-
screen panel

established. It’s a shame that these studies 
haven’t really been recognized among a wider 
audience or if they do, they’re in the form of 
research papers that we common folks are 
dreading to read let alone really understand 
the stuff that is written in them. These forgotten  
pieces of knowledge and findings are probably 
one of the reasons why Thai people have 
never been aware of the amazing things 
their country has.

The story about the study of the Front Palace 
(Wang Na) and the archeological excavation 
that took place five years ago would have 
faced the same ending as other works of 
research done by the Fine Arts Department 
where all the useful evidence and information 
are put together and archived away after the 
completion of the project—if it hadn’t been 
for Sirikitiya Jensen, the daughter of H.R.H. 
Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana 
Barnavadi. With the vigorous incorporation  
of technology, Miss Jensen brings back the 
Front Palace (Wang Na) study project, which 
eventually gave birth to the exhibition, ‘The 
Architectural Ensemble of Wang Na.’ The 
presentation of a series of information in the 
form of an exhibition is nothing new compared 
to what the Fine Arts Department has done 
before, but the way the exhibition approaches 
history and architecture with the use of mo- 
dern technology is what makes the exhibi-
tion interesting. And while such approach  
creates something that the Thailand 4.0 viewers 
find to be easy to digest, it is also the reason 
why we feel like there is something missing 
about The Architectural Ensemble of Wang Na.
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ล่าง
เอกสารต่างๆ ที่ถูกรวบรวมจัดแสดง 
ไว้ในห้องข้อมูล Reading Room แสดง
ถึงกระบวนการศึกษาก่อนจะเกิดเป็น
นิทรรศการขึ้น

below
pictures, ephemerals and docu-
ments are collected within the 
reading room showcasing the
processes behind the making  
of the eXhibition

ในยุคสมาร์ทโฟน 4.0 แบบนี้ แต่นั่นก็เป็นเหตุผล
เดียวกันท่ีทำาให้วังน่านิมิตยัง “ขาด” อะไรบางอย่าง
ไปในฐานะนิทรรศการ

ป้ายคำาอธิบายงานแบบพอสังเขปมากๆ ไทม์ไลน์
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ แผนที่
แบบ interactive แสดงขอบเขตของพระราชวัง
บวรสถานมงคลในอดีตทาบกับปัจจุบัน จอโปร- 
เจ็คเตอร์แบบ touch screen ที่แสดงรายละเอียด
การสันนิษฐานอาคารพระที่นั่งคชกรรมประเวศ 
และพลับพลาสูง ไปจนถึงโมเดลและจอฉายภาพ- 
ยนตร์ ตลอดจนห้องข้อมูล Reading Room ที่นำา
หลักฐานการค้นคว้ามาจัดแสดงให้เราเห็นถึงที่
มาที่ไปของเนื้อหาในนิทรรศการและสามารถไป
ค้นคว้าต่อได้ด้วยตัวเอง บรรดาองค์ประกอบที่
ทำาขึ้นมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวของวังหน้าต่างๆ 
เหล่านี้ ในด้านหนึ่งถือว่าทำาหน้าที่ในตัวมันเองใน 
การนำาเสนอเรื่องราวออกมาอย่างน่าดึงดูด แต่
คำาถามก็คือของเหล่านั้นได้บอกอะไรอย่างอื่น 
กับผู้ชมอีกบ้างนอกจากผลการศึกษาท่ีผ่านมา และ 
ความตั้งใจของผู้อำานวยการโครงการอย่าง สิริ- 
กิติยา เจนเซน และสองพี่น้องภัณฑารักษ์ของ 
นิทรรศการอย่าง จิตติ และกิตติธร เกษมกิจวัฒนา 
ที่ต้องการจะส่งต่อองค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ 
อย่าง “ประวัติศาสตร์” และความทรงจำา (ของเมือง)  
ออกไปยังผู้ชมเพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึกเช่ือมโยง 
กลับมายังพ้ืนท่ีของวังหน้าในปัจจุบันน้ันสัมฤทธ์ิ- 
ผลแค่ไหน

แม้ว่านิทรรศการในครั้งนี้จะเกิดขึ้นบนแนวคิด
ของการกลับไป “อ่าน” ของที่จับต้องไม่ได้ และ
แปลงข้อมูลออกมาเป็นภาษาภาพเพื่อนำาเสนอ 
สิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้ชัดเจนขึ้นมา แต่ก็ 
ดูเหมือนว่าการใช้ภาษาภาพกับองค์ประกอบแทบ 
ทุกอย่างในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ว่าจะผ่านเทค- 
โนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Bit Studio โครงสร้าง 
ของห้องข้อมูลโดย ถกล ขาวสอาด ที่เกิดจาก
การถอดแบบมาจากระยะช่วงเสาในพระที่นั่ง
อิศราวินิจฉัย หรือแม้แต่ระบบกราฟิกของงานที่ 
Means Design Studio ลงพื้นที่ไปสำารวจวังหน้า 
และนำาสีภาพจิตรกรรมในพระที่นั่งพุทไธสวรรย ์
กับแผนผังของอาคาร มาทำาให้เกิดเป็นสีและโลโก้ 
หลักของนิทรรศการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายละเอียด
ปลีกย่อยเหล่าน้ีต่างก็สัมพันธ์ไปกับวังหน้าด้วยกัน 
ทั้งนั้นไม่มากก็น้อย เพียงแต่ขาดคำาอธิบายที่มาก 
พอในพื้นที่จัดแสดง ซึ่งหากไม่มีคนนำาชมมาคอย 
บอกเล่า ก็คงจะมีแค่น้อยคนเท่านั้นที่จะรู้ถึงที่มา 
ที่ไปขององค์ประกอบเหล่านั้น อีกหนึ่งความล้ม- 
เหลวของนิทรรศการวังน่านิมิต คือการพึ่งพาสื่อ
ออนไลน์เป็นตัวบอกเล่าข้อมูลเพียงช่องทางเดียว 
โดยถึงแม้ว่าวิธีการน้ีจะมีข้อดีในแง่ของการเข้าถึง 
ผู้คนเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว แถมโทนการ
เล่าเรื่องก็ยังนำาเสนอออกมาในลักษณะที่เป็น
กันเองเข้าใจง่าย แต่เราก็ยังคิดว่ามันคงจะดีไม่
น้อยหากนิทรรศการจะมีชุดข้อมูลบางอย่างที่
เข้มข้นพอที่จะมาช่วยผูกโยงของต่างๆ ในพื้นที่
จัดแสดงเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมที่ได้อะไรจาก

The description labels provide very brief 
information about the timeline of the area’s 
evolving history. The interactive map dis- 
plays the perimeter of the Front Palace 
then and now while the touchscreen pro- 
jector displays the details about the spe- 
culated location of the Kotchakam Prawet 
Pavilion and the High Pavilion. Models, a 
projection screen, and even a Reading 
Room are used to present viewers the 
origin and background of the exhibition’s 
narrative, allowing them to pursue further 
studies on their own with The Architectural 
Ensemble of Wang Na as the starting point.  
These elements, which are introduced to 
help tell the stories of the Front Palace, in a 
way, live up to their roles considering how 
the overall storytelling is done interestingly. 
But the question is what else can these 
technologies communicate to the viewer 
in addition to these past studies. Does the 
exhibition successfully and effectively  
facilitate a sense of connection between 
the viewers and something quite abstract 
like history and memories (of the city) that 
they are able to relate themselves to the 
stories of the Front Palace, which the pro- 
ject’s director Sirikitiya Jensen and sibling 
curators, Chitti and Kittitorn Kasemkit-
vatana intend to achieve?

The exhibition was conceived from the idea  
of ‘reading’ the intangibles and exploring 
the translation of information into a visual 
language to visualize something that no 
longer exists. Many of the details of the 
design are derived from the history of the 
Front Palace and serve almost as physical 
representations of its once lost narrative.  
One can see such from different elements 
and the way the exhibition is designed, 
whether it be the technologies developed 
by Bit Studio, the structure the Reading 
Room developed from the column span 
in Issara Winitchai Throne Hall by Thakol 
Khaosa-ad, or even the graphics system 
through which Means Design Studio ex- 
plores the actual site where the Front Palace 
was located and incorporates the mural 
painting and masterplan in Phutthaisawan 
Throne Hall into the design of the colors 
and logo of the exhibition. But what’s missing 
is sufficient explanation that should be in- 
cluded in the exhibition because without 
designated staff, we doubt that most peo- 
ple will not know about all these miscel- 
laneous details. Another failure of the ex- 
hibition is the way it relies on online media 
the almost sole source of information. Such  
method is beneficial in the way that it allows  
for the information to reach a wider au- 
dience within a short period of time, while 
the tone of the storytelling is very casual 
and easy to understand. But we still think it  
would be better for the exhibition to have a  
set of information that is critical enough to 
link everything together so that viewers 

while such techno- 
logical approach 
creates something 
easy to digest, it 
is also the reason 
why me feel like 
there is something 
missing
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บน
การเว้นสเปซระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในนิทรรศการเอื้อให้เกิด
พื้นที่ในการตีความ

above
the space between all the ele-
ments of the eXhibition allows 
for interpretation to take place

ล่าง
ห้องข้อมูล Reading Room ถอดแบบ
ของระยะช่วงเสามาจากพระที่นั่ง 
อิศราวินิจฉัยในพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติ พระนคร

below
the column spanning the reading 
room duplicates that of the  
issara winitchai throne hall of  
the national museum, bangkok

นิทรรศการ สามารถนำา “อะไร” ที่ว่านั้นไปต่อ- 
ยอดเป็นความเข้าใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ สถา- 
ปัตยกรรม และความเปลี่ยนแปลงของเมือง ใน
บริบทที่สัมพันธ์ไปกับวังหน้าตามแนวทางของ
แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะในรูปของส่ิงพิมพ์ท่ี conven- 
tional มากๆ อย่างแคตตาล็อกนิทรรศการ หรือ
ในรูปของเทคโนโลยี

นิทรรศการวังน่านิมิตภาคแรก ซึ่งจัดแสดงบน 
ห้องสตูดิโอ ช้ัน 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ- 
มหานคร (BACC) ได้เสร็จส้ินลงไปแล้วเม่ือวันท่ี  
27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งในแง่ของการประชา- 
สัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวังหน้า
ออกไปสู่สาธารณชนนั้น สามารถทำาออกมาได ้
อย่างประสบความสำาเร็จพอสมควร แม้ว่าจะม ี
ระยะเวลาในการจัดแสดงท่ีน้อยไปสักหน่อยก็ตาม 
ต้องมารอดูกันต่อว่านิทรรศการในภาคที่สอง ที่
เน้ือหาท้ังหมดจะถูกบรรจุอยู่ในรูปของเว็บไซต์น้ัน 
จะออกมาเป็นอย่างไร รวมถึงการกลับไปจัดแสดง 
ที่วังหน้าหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ของนิทรรศการในภาคที่สาม ในช่วงปลายปีนี ้ 
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิมมาก
แค่ไหน ก็หวังว่าการกลับบ้านในครั้งนั้นของวัง 
น่านิมิต จะช่วยทำาให้ความทรงจำาในอดีตสามารถ
เช่ือมโยงกลับมายังปัจจุบัน บนบริบทของท่ีต้ังอย่าง 
พระราชวังบวรสถานมงคลได้อย่างที่โครงการ
ตั้งใจ

are able to attain a better understanding of  
the history, architecture and evolution of 
the city, in their own context, and through 
their own personal experiences. It could  
be in the conventional printed form of an 
exhibition catalogue or other technologies  
that the creators of the exhibition wish 
to use.

The Architectural Ensemble of Wang Na: 
Part 1 exhibition was held at the Studio 
Room on the 4th floor of Bangkok Art and 
Culture Center and recently ended on the 
27th of June 2018. The exhibition was quite 
a success in the sense that it promoted 
some interesting information and know- 
ledge about the Front Palace to a wider 
audience, despite the rather short time 
period during which it was held. How the  
second part of the exhibition, in which all 
the contents will be presented in the form 
of a website, will turn out to be is some-
thing that remains to be seen. As for the 
third part, which is scheduled to take place 
at the end of this year at the Front Palace  
itself (now the home of the National Mu- 
seum), what will change, will there be 
something more interesting to see, and will 
this return to home, to the grounds where 
the Front Palace once stood on, be able  
to reconnect past memories to the con-
temporary world like the project intends? 
We hope it does. 

wangnaproject.space
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ART AT THE THRESHOLD
THE nEw ART cEnTER AT ViRginiA cOmmOnwEALTH  
UniVERSiTy ESTAbLiSHES A nEw DiALOgUE bETwEEn  

THE pUbLic, THE AcADEmicS, AnD THE ART

Art elevates the human psyche. Many developed coun-
tries prioritize the public’s access to art primarily because 
a well-nurtured taste enables the creativity of their citi- 
zens. It makes perfect sense considering that creativity 
has become a crucial asset of cultural products and soft 
power, which can potentially bring different aspects of 
development to a country. The next question is should 
an art space be difficult for one to access and if an art 
space is designed to be easily accessible and relatable 
to its surrounding context, what kind of answers should 
the conceived architecture be able to provide.
 
The Institute for Contemporary Art or ICA may be able to  
give us an interesting answer. Operated as part of Virginia 
Commonwealth University in Richmond, Virginia, the 
United States of America, ICA operates a vast array of 
activities related to Contemporary art for students and 
the general public with a space that serves as a platform 
for artists to showcase their artistic ideas. The project 

ศิลปะเป็นส่ิงท่ีช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
จะให้ความสำาคัญเร่ืองการเข้าถึงศิลปะแก่ประชาชน เพราะการบ่ม- 
เพาะรสนิยมท่ีดีสามารถทำาให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็น 
ต้นทุนสำาหรับผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม หรือสร้าง soft power ให้
ส่งออกไปยังภายนอก ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาได้หลายด้าน 
คำาถามต่อมาคือพื้นที่ทางศิลปะควรจะเข้าถึงยากหรือไม่ หากพื้นที่
ศิลปะสามารถถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายและมีความเชื่อมโยงของ
บริบทรายรอบตัวแล้ว สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจะมีคำาตอบแบบใด
ได้บ้าง

อาจจะมีอีกคำาตอบจากการลองมองผ่าน Institute for Contemporary  
Art หรือ ICA ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสำาหรับดำาเนินกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัย 
แก่นักศึกษาและประชาชน และยังเป็นพื้นที่สำาหรับให้ศิลปินได้มา 
ร่วมกันนำาเสนอความคิดทางศิลปะ ICA น้ันเป็นส่วนหน่ึงของ Virginia  
Commonweath University ซึ่งอยู่ที่เมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา และได้ Steven Holl Architects ร่วมกับ BCWH Archi- 
tects มารับหน้าท่ีออกแบบพ้ืนท่ีการใช้งานขนาด 3,800 ตารางเมตร 

หน้าน้ีและหน้าตรงข้าม
ICA ต้ังอยู่ท่ีแยกริชมอนด์ระหว่าง 
ถนนเบลวิเดียร์และถนนบรอด 
เม่ือมองจากแยก ICA ทำาหน้าท่ีเป็น 
ประตูสู่มหาวิทยาลัย

thiS Page anD oPPoSite Page
LocateD at the interSection of 
richmonD’S beLviDere anD broaD 
StreetS, the ica actS aS a gate-
way to the univerSity’S camPuS
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The connecTion 
Takes place hori- 
zonTally from 
inside To ouTside, 
and conTinues 
verTically To 
The upper floor, 
referred To by  
The archiTecT  
as The ‘plane  
of The presenT’

ให้กับอาคารหลังนี้ โดยตลอด 3 ชั้นของ ICA  
ถูกแบ่งการใช้สอยได้เป็น ส่วนแกลเลอรี่ ร้าน
อาหาร บาร์ และห้องประชุมขนาด 240 ที่นั่งที่
บริเวณชั้น 1 ส่วนแกลเลอรี่อีกสองห้องที่บริเวณ
ชั้น 2 และส่วนสำานักงาน พื้นที่จัดเลี้ยง และพ้ืนท่ี
เก็บของท่ีบริเวณช้ัน 3

ICA ต้ังอยู่ท่ีแยกริชมอนด์ ระหว่างถนนเบลวิเดียร์
และถนนบรอด ที่ตั้งโครงการมีส่วนผลักดันให้
รูปทรงและเปลือกอาคารออกมามีเอกลักษณ์ที่
สอดคล้องไปกับโปรแกรม ด้วยเพราะตัวอาคาร
ต้ังอยู่ท่ีทางแยกก่อนเข้าไปยัง Virginia Common- 
wealth University มันจึงทำาหน้าที่เป็นเหมือน
ประตูสู่มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันการที่ตัว
อาคารน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีระหว่างในและนอก ทำาให้
การออกแบบมีความรู้สึกถึงการปิดและการเปิดไป
พร้อมกัน คือปิดในส่วนที่ต้องการลดความวุ่นวาย
จากที่ตั้งด้วยผนังทึบผืนใหญ่และกระจกฝ้า และ
เปิดเพื่อเชื่อมโยงภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อให ้
มีกิจกรรมที่ลื่นไหลต่อเนื่องกันโดยเฉพาะพื้นที่
บริเวณช้ัน 1 ด้วยเหตุน้ีตัวอาคารจึงถูกสร้างให้มี
มุม approach จากท้ังด้านหน้าท่ีประจันกับแยก
ริชมอนด์ และด้านหลังที่เป็นลานกลางแจ้งและ
สระน้ำา ซ่ึงสถาปนิกเรียกว่า ‘Thinking Field’ ที่
ให้ผู้คนมาร่วมชุมนุมเพื่อสร้างกิจกรรมทางศิลปะ
กัน ในขณะท่ีเปลือกอาคารส่วนช้ัน 1 ถูกออกแบบ
ให้เป็นกระจกใส ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมโยง 
ได้ดีกว่าวัสดุทึบท่ีอยู่ช้ันบน

has Steven Holl Architects together with 
BCWH Architects responsible for the 
design of its 3,800-square-meter func-
tional space. The three floors of ICA are 
divided to accommodate the functional 
spaces of a gallery, restaurants, bar and 
a 240-seat auditorium located on the first 
floor. The second floor houses two other 
exhibition rooms of the gallery, an office 
space and an event room with a storage 
space located on the third floor.
 
ICA is situated at the intersection of Rich- 
mond’s Belvidere and Broad streets. The 
location of the project contributes a great 
deal to the formation of the distinctive 
architectural form and shell, as well as  
the program of the building. While the 
structure stands on an intersection that  
leads into Virginia Commonwealth Uni- 
versity, it serves as the university’s main 
entrance. In the meantime, due to the fact 
that the building’s position sits on the in- 
between space (inside and outside the  
university’s perimeter), the design is exe- 
cuted to render both a sense of openness 
and enclosure. Enclosed are parts of the 
functional space that need to seclude 
themselves from the chaotic activities 
outside with the presence of a massive 
wall and translucent glass. There are cer- 
tain parts that open up to facilitate a flow 
of activities between the interior and 
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บน
ทางแยกสู่แกลเลอรี่

above
a waLkway LeaDing to the gaLLery

ล่าง
การใช้กระจกฝ้าช่วยลดความเข้มของ
แสงลงช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายใน
แกลเลอรี่

beLow
the uSe of tranSLucent gLaSS 
PaneLS reDuceS the LuminouS 
intenSity, creating a SuitabLe 
atmoSPhere for the gaLLery

หน้าตรงข้าม
สเปซภายในที่มีความลื่นไหลเชื่อมต่อ
จากช้ันล่างสู่แกลเลอร่ีช้ัน 2 จากภายใน 
สู่ภายนอกด้วยการใช้กระจกใส

oPPoSite Page
the interior anD eXterior con-
nectS together through the uSe 
of a tranSParent gLaSS oPening 
whiLe the quaLity of the interior 
aLSo fLowS from the Lower fLoor 
to the gaLLery on the 2nD fLoor

การเชื่อมโยงเกิดขึ้นในแนวนอน จากข้างนอกสู่
ข้างใน และเชื่อมต่อไปยังแนวตั้งที่ชั้นบน ที่ซึ่ง
สถาปนิกมองว่ามันคือ “plane of the present” 
(หรือระนาบแห่งปัจจุบัน) แนวคิดการเชื่อมโยง
เป็นส่ิงท่ีสถาปนิกใช้ในงานช้ินน้ีกับหลายกิจกรรม 
โดยในห้องประชุมมีการเปิดช่องหน้าต่างในห้อง
ประชุมไปยังแกลเลอรี่ที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งก่อให้
เกิดความเช่ือมโยงของสองกิจกรรมท่ีดูขัดแย้งให้
ไหลเข้าหากัน เราสามารถนั่งอยู่ในห้องประชุม
ที่ชั้น 1 เพื่อดูการแสดง ไปพร้อมๆ กับการมอง
ว่ามีกิจกรรมความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ชั้น 2 ได้ 
มวลอาคารแม้จะมีความเป็น monolith สูง คือ 
ดูหนักและใหญ่ แต่การทอนมวลด้วยการคว้านท่ี
ด้านหน้าและบิดออกท่ีด้านหลัง ทำาให้การเข้าถึง
ในแต่ละจุดสามารถเปลี่ยนรูปทรงไปตามระยะ
และตำาแหน่งได้ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำาให้ตัวอาคารดู
เคล่ือนไหวไปพร้อมกับการเปล่ียนระยะการเข้าหา 
อันเป็นผลมาจากแนวคิด “forking time” (หรือ
ทางแยกของเวลา) ของสถาปนิกท่ีเป็นการตีความ
เก่ียวกับโลกศิลปะ ท้ังน้ี แม้ว่าแกลเลอร่ีท้ังส่ีส่วนจะ
มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ถูกวางให้ขนานกันไป
ในอาคารเดียวกัน เป็นความแตกต่างแต่อยู่ร่วมกัน 
สเปซภายในจึงสะท้อนออกมายังภายนอกด้วยรูป- 
ทรงท่ีแยกออกจากกัน การออกแบบให้เกิดความ
ยืดหยุ่นนี้เองที่ทำาให้เกิดพลวัตกับสเปซภายใน

exterior spaces, particularly the area on 
the first floor. As a result, the building can  
be approached from the front facing Rich- 
mond Street and the rear facing the out- 
door garden (described by Steven Holl 
as the ‘Thinking Field,’ the garden serves 
as a rendezvous point of different artistic 
activities). Meanwhile, the building’s shell 
on the first floor is designed to host a  
series of transparent glass walls, which 
provides a greater connection and ac- 
cessibility than the opaque mass of the 
material used with the second floor’s 
exterior shell. 
 
The connection takes place horizontally 
from inside to outside, and continues ver- 
tically to the upper floor, referred to by  
the architect as the “plane of the pre- 
sent.” The idea of such a connected 
plane is used with a number of spaces 
and activities. For instance, the audito-
rium’s openings can visually access the 
gallery on the second floor as the con-
nection between the two seemingly un-
related activities is brought into a visual 
flow. One can sit in the auditorium on the 
first floor and see the movements on the 
second floor. The highly monolithic mass 
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วัสดุภายนอกของอาคารประกอบด้วยกระจกใส 
กระจกฝ้า และแผ่นไทเทเนียมชุบสังกะสีเคลือบ
พิเศษสีเขียวอมเทา การมาพบกันของวัสดุหลักท้ัง 
สามน้ี ทำาให้ตัวอาคารเกิดมิติท่ีหลากหลายจากการ 
เคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย์ท่ีทำามุมกับเปลือกอาคาร
ในเวลาต่างๆ ไปพร้อมกับที่กระจกฝ้ามีแสงผ่าน
ไม่ชัดด้วยความขุ่น และความโปร่งใสของกระจก
ท่ีบริเวณช้ัน 1 ทำาให้เปลือกอาคารในภาพรวมดูมี
ความเข้มจางหลายระดับ เกิดเป็นความเคล่ือนไหว
จากแสงเงาตามเวลาในแต่ละช่วงวัน นอกจากนี้  
ยังมีประเด็นเรื่องการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล 
ไปยังการเลือกใช้วัสดุด้วย โดยแผ่นไทเทเนียมชุบ 
สังกะสีท่ีผนังภายนอกน้ันสามารถรีไซเคิลได้ท้ังหมด 
งานออกแบบภูมิทัศน์มีการใช้พืชในท้องถ่ินเป็นหลัก  
หลังคาเป็น green roof เพื่อช่วยซับน้ำาและเป็น
ฉนวนกันความร้อน และมีการใช้กระจกผืนใหญ่ใน
ด้านทิศตะวันออก-ตก เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงาน
แสงสว่างจากดวงโคม

หากมองไปยังประเด็นเร่ืองความต้องการเช่ือมโยง 
ผู้คนท่ีอยู่รายรอบให้เข้ามายังสถาปัตยกรรมแห่งน้ี  
ICA สามารถเป็นท้ังประตูสู่มหาวิทยาลัย ไปพร้อม 
กับเช้ือเชิญให้ชาวเมืองริชมอนด์ได้เข้ามาร่วมกัน 
ใช้พื้นที่ทางศิลปะ ซึ่งช่วยพัฒนาผู้คนในชุมชน 
และรองรับกิจกรรมจาก School of the Arts ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปะอีก 
ด้วย นับว่าเป็นอีกหน่ึงคำาตอบของการใช้สถาปัตย- 
กรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ส่วนคำาตอบที่ว่าจะ 
สมบูรณ์หรือไม่นั้น คงต้องรอเวลาพิสูจน์ว่าสถา- 
ปัตยกรรมได้ทำาหน้าที่ตามที่เจ้าของโครงการ
และสถาปนิกคาดหวังไว้หรือไม่ต่อไป

of the building may come across as a 
large and heavy structure. At the front, 
the design slices off parts of the archi- 
tectural mass at the front and twists the 
physical form of the back of the building  
to lessen its solidity. Such execution allows  
for the perceived structure to shift when 
viewed from different ranges and posi- 
tions and enables the dynamic of the 
building’s physical form to vary just by 
a change in the angle and range through 
which it is visually approached. The de- 
sign is the result of the ‘forking time’ con- 
cept, which is derived from the architect’s 
interpretation of the art world. And while 
the four sections of the gallery’s space 
posses their own different spatial cha- 
racteristics, they are positioned to be 
in parallel and within the same building 
as a coexisting contrast. Such flexibility 
contributes a great deal to the dynamics 
of the interior space.
 
The materials used as the building’s shell 
consist of transparent and translucent 
glass, and gray titanium-zinc sheets. The 
encounter of the three materials brings an 
incredibly diverse dimension to the building  
from the directions of the sunlight that 
interact differently with the shell during 
the day, from the opaque light illuminating 
from the translucent wall to the transpa- 
rency of the glass wall on the first floor, 
bringing varying visuals of light and sha- 
dow to the building’s shell throughout the 
day. In addition, the design’s conscious-
ness of the environment is reflected in 
the materials chosen for the construc-
tion, whether it be the gray titanium-zinc 
sheets, which are 100% recyclable or the 
design of the landscape architecture that 
uses predominantly indigenous plants, 
including the green roof that helps absorb 
water and insulate heat. The use of a mas- 
sive glass wall with the west wing of the 
building is also intended to reduce the 
use of artificial light. 
 
If one were to look at one of the building’s 
objectives to attract people into its func-
tional space, ICA succeeds for it serves 
as the gate into the university’s ground 
and, at the same time, invites the people 
of Richmond and visitors to use the art 
space and engage in different art-related 
activities while accommodating activities  
hosted by the university’s School of the 
Arts. ICA may be an example of the way 
architecture is utilized as an effective solu- 
tion to a problem, but to what extent it will 
be able to succeed the intended objective 
and whether it can fulfill the owner and 
architect’s expectations, only time will tell.

icavcu.org
stevenholl.com

หน้าน้ี
บน, มุมมองบริเวณคาเฟ่ของ ICA
ล่าง, การปะทะกันของสองกิจกรรม 
จากการเปิดชั้น 2 ให้มองเห็นได้จาก 
ห้องประชุม
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TEXT: WINYU ARDRUGSA PHOTO: FILIP DUJARDIN 
EXCEPT AS NOTEDARCHITECTURE

ในช่วงหลายปีมานี้การเกิดขึ้นของพื้นที่กึ่งสาธารณะใหม่ๆ ในระดับ
เหนือพื้นที่ดินเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจ และแม้โครงข่ายทางเดินและ
ลานลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ จะช่วยทำาให้ความเป็นย่าน
การค้ามีความต่อเน่ืองมากข้ึน แต่เรากลับไม่ค่อยได้ต้ังคำาถามเลยว่าเรา 
สามารถมีบทบาทอะไรในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีมากไปกว่าการเป็นลูกค้าของศูนย์ 
การค้าต่างๆ ได้บ้าง จริงๆ แล้วถ้ามองไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะระดับพ้ิืนดิน 
ที่เราเคยมีอยู่ เราเองก็คงไม่แน่ใจเช่นกันว่าเราจะแสดงออกอะไรได้สัก
เท่าไร อาจเพราะพื้นที่เหล่านี้มักตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า และมีความ-
สัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐหรือสถาบันต่างๆ อย่างเข้มแข็งจนทำาให้การ 
จะทำาอะไรสักอย่างนั้นก็ต้องคิดแล้วคิดอีก ในปัญหาที่เสรีภาพของ
ประชาชนพัวพันไปกับรูปแบบของพื้นที่สาธารณะนี้ Skanderbeg 
Square นับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมืองหลวง
ของประเทศแอลเบเนีย ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ 
ภาครัฐต่อพื้นที่สาธารณะ และการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เพื่อยก
สถานะของพลเมือง

The birth of many semi-public spaces above ground level 
over the past several years is something we’ve been parti- 
cularly interested in. And while networks of skywalks and 
elevated grounds that connect between buildings facilitate 
greater circulation in the commercial districts they are lo- 
cated in, the role of people in these spaces rarely exceeds 
the status of a shopping mall’s customers. Judging from the 
public spaces on the ground level that we are familiar with, 
the uncertainty of people’s expressions and interactions with 
these spaces is understandable partially because these 
areas are situated in old town districts of the city that have 
had a strong connection with governmental agencies or insti- 
tutions, which naturally requires us users to rethink our role 
or what we are allowed to do in and with these spaces. With 
such dilemma that intertwines itself with the freedom of the 
people to access and use public spaces,  Skanderbeg 
Square  is an interesting example for this public space in 
the capital city of Albania reflects a change in the govern- 
ment sector’s paradigm regarding a public space and the 
symbolic aspect of the design where part of the objective 
is to elevate the statuses of citizens in the society. 

THE SQUARE, THE PEOPLE 
51N4E REINTRODUCED SKANDERBEG SQUARE AS A NEW 

COORDINATE FOR DEMOCRACY AND INTIMACY

หน้าตรงข้าม 
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สาธารณะของผู้คน
 
OPPOSITE PAGE
THE RESTRUCTURING OF 
SKANDERBEG SQUARE 
TURNED THE AREA OF THE 
MONUMENT AND THE TRAFFIC 
INTO A PUBLIC SPACE

หน้านี้ 
พื้นที่โดยรอบลานถูก
ออกแบบให้เป็นพื้นที่กึ่ง
ภายนอกและสวนซึ่งมีขนาด
ที่สัมพันธ์กับผู้คนและเชื่อม
โยงกับอาคารโดยรอบ
 
THIS PAGE
THE SPACE AROUND THE 
PLAZA WAS DESIGNED 
TO FUNCTION AS A SEMI-
OUTDOOR SPACE AND 
A GARDEN WITH A SIZE 
RELATED TO THE PEOPLE 
AND SURROUNDING 
BUILDINGS

20180625_skanderbeg square_art4d260.indd   33 3/7/2561 BE   03:38



34

จัตุรัสสแกนเดอเบก (Skanderbeg Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
ติรานา เป็นพื้นที่ซึ่งก่อร่างขึ้นมาด้วยแนวคิดการออกแบบเมืองที่
มีความเป็นอนุรักษนิยมซ้อนทับอยู่กับความเป็นสังคมนิยม โดย
ตัวลานนั้นถูกตั้งชื่อตามวีรบุรุษ Gjergj Kastrioti Skënderbeu 
ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15 พร้อมกับมีอนุสาวรีย์ของเขาตั้ง
อยู่ด้วย นอกจากนี้แล้ว Skanderbeg Square ยังถูกวางไว้บนแนว
แกนหลักของเมือง โดยมีด้านทิศเหนือเช่ือมกับ Zogu I Boulevard 
ซึ่งเป็นพระนามของกษัตริย์องค์หนึ่ง และในยุคสังคมนิยมถนน 
เส้นนี้ถกูเปล่ียนช่ือเป็น Stalin Boulevard ในขณะท่ีด้านทิศใต้เช่ือม
กับ Dëshmorët e Kombit Boulevard ซ่ึงเกิดข้ึนภายใต้การยึดครอง 
ของอิตาลี ตัวลานนี้ถูกล้อมรอบด้วยอาคารเพื่อให้แนวแกนมีความ 
โดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนอกจากตัวจัตุรัสแล้ว พื้นที่บริเวณ 
นี้ยังประกอบไปด้วยลานโล่งอีกสองลานที่ถูกจัดวางเพื่อเสริมความ 
โดดเด่นให้กับสถาปัตยกรรมในยุคคอมมิวนิสต์อย่าง The Palace 
of Culture และ National History Museum ซึ่งแม้จะเป็นแนวคิด
การวางผังที่ต่างกับ Skanderbeg Square แต่ก็มีความเป็นทางการ
ไม่แพ้กัน และเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในยุโรปที่พื้นที่ทั้งหมดนี้ต่าง
ถูกตัดขาดออกจากกันเมื่อถนนขนาดใหญ่และรถยนต์กลายเป็นสิ่ง
จำาเป็นที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ จนทำาให้ผู้คนถูกให้ความสำาคัญรอง
ลงมาจากภาพของความสง่างามและความเจริญก้าวหน้าของเมือง

ด้วยการให้ความสำาคัญกับความเป็นพลเมืองท้ังในเชิงสัญลักษณ์และ 
การใช้งาน ข้อเสนอ ‘A Square for the Citizens’ โดยกลุ่มสถาปนิก
จากเบลเยียม 51N4E (นำาโดย Freek Persyn, Peter Swinnen และ 
Johan Anrys ด้วยช่ือสำานักงานท่ีต้ังตามตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ
บรัสเซลส์) และศิลปินท้องถิ่น Anri Sala ได้รับเลือกจากการ
ประกวดแบบในปี 2008 ให้เป็นแนวทางการพัฒนา Skanderbeg 
Square และพื้นที่โดยรอบขนาดรวมกว่า 40,000 ตารางเมตร 
โดยตามภาพคอลลาจของ Sala ที่นำาเสนอน้ัน ชุมทางการจราจรได้ 
ถูกทำาให้กลายเป็นลานคนเมือง ในขณะที่พื้นที่ส่วนต่างๆ ที่เคยถูก
ตัดออกจากกันก็ได้รับการผสานให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันผ่านการ
เกิดข้ึนของลานรูปทรงพีระมิดที่ลาดเอียงลงเล็กน้อย ลักษณะที่
สมมาตรของลานสี่เหลี่ยมนี้ขัดแย้งไปกับผิวน้ำารูปทรงอิสระและ
กลุ่มต้นไม้ท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ แม้จะดูแล้วเป็นแบบท่ีคงความ 
เป็นทางการของพื้นที่เอาไว้พอสมควร แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
กลับเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ที่ขยับศูนย์กลางเมืองออกมาจากแนว
แกนเดิม และแทนที่อนุสาวรีย์หรือรถยนต์ด้วยพื้นที่ของประชาชน 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2011 ได้ทำาให้
การก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่นี้ถูกยกเลิกไป Skanderbeg Square ใน
รูปแบบเดิมถูกขยายออกตามแนวแกนเหนือใต้ให้ใหญ่ขึ้นกว่า 2 
เท่า และคงลักษณะพื้นที่เชิงอนุสรณ์สถานที่สง่างามไว้ต่อไป

 Skanderbeg Square stands right in the middle of Tirana. 
It’s an area constructed from an urban design concept 
developed from the superimposed context of a conser- 
vative and socialist ideology. The square is named after 
the country’s heroic figure, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 
who lived during the 15th  Century with the monument 
being constructed as a pivotal part of the plaza. Skan- 
derbeg Square is placed on the city’s principal axis with 
the north side linking to Zogu I Boulevard (the boulevard 
was named after one of the kings before the name was 
changed to Stalin Boulevard during the heyday of social- 
ism in the country) while the south connects to Dësh- 
morët e Kombit Boulevard constructed during the Italian 
invasion. With built structures surrounding the square, 
the axes of the program are accentuated. In addition to 
Skanderbeg Square, the area consists of two other 
plazas, which are allocated to draw attention to the 
architecture built during the Communist era such as 
The Palace of Culture and National History Museum. 
Despite being constructed with a different concept and 
context from Skanderbeg Square, these programs are 
equally formal. Like other European cities, the entire 
area is disconnected when large roadways and auto- 
mobiles become the indications of modern civilization 
while people are less prioritized than the development 
and image of the city itself.
 
The project’s distinctive emphasis on the notion of 
‘citizenship’ can be seen both symbolically and function- 
ally. The proposal, ‘A Square for the Citizens,’ by Belgian 
architecture firm 51N4E  led by  Freek Persyn, Peter 
Swinnen and Johan Anrys (the name of the firm is derived 
from Brussels’  geographic coordinate) and local artist 
Anri Sala was chosen from the entries submitted to a 
design competition held in 2008.  The proposal   was used 
as a part of the development of Skanderbeg Square 
and the surrounding area, which accounts for over 
40,000 square meters of the plaza. The collage pro- 
posed by Sala transforms the traffic hub into a plaza 
while other disconnected areas are brought into one 
connected program through the emergence of the 
slightly inclined pyramid-shaped square. The symme- 
trical feature of the rectangular plaza bears an interes- 
ting contrast with the free-form nature of the aquatic 
mass and the scattered clusters of trees set in diffe- 
rent parts of the program. While the design seems like 

หน้านี้ 
ภาพตัดแสดงความเชื่อม
ต่อระหว่าง Skanderbeg 
Square และสภาพแวด- 
ล้อม โดยมีกลุ่มของสถา- 
ปัตยกรรมที่สร้างขึ้นใน
ช่วงการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์เป็นฉากหลัง 
 
THIS PAGE
A SECTION SHOWING THE 
CONNECTION BETWEEN 
SKANDERBEG SQUARE 
AND SURROUNDINGS 
WITH A CLUSTER OF 
ARCHITECTURE BUILT 
DURING THE COMMUNIST 
ERA IN ALBANIA AS ITS 
BACKDROP

หน้าตรงข้าม 
พื้นที่สวนบริเวณส่วนชาย-
ขอบของลานซึ่งเฟอร์นิเจอร์
ที่เคลื่อนย้ายไปมาได้เป็น
องค์ประกอบสำาคัญให้เกิด
การใช้งานอย่างยืดหยุ่น
 
OPPOSITE PAGE
MOVABLE PUBLIC FURNI- 
TURE IS AN IMPORTANT 
ELEMENT THAT GRANTS 
FLEXIBILITY TO THE 
GARDEN SITUATED AT 
THE MARGIN OF THE PLAZA

SKANDERBEG 
SQUARE 
REFLECTS A 
CHANGE IN THE 
GOVERNMENT 
SECTOR'S 
PARADIGM 
REGARDING A 
PUBLIC SPACE

PARKINGCITY GATE 
GARDEN

PYRAMID BOULEVARD
(NORTH)

CEREMONY
GARDEN

OPERA

20180625_skanderbeg square_art4d260.indd   34 3/7/2561 BE   23:36



35

©
 B

LE
R

TA
 K

A
M

B
O

©
 B

LE
R

TA
 K

A
M

B
O

20180625_skanderbeg square_art4d260.indd   35 3/7/2561 BE   03:38



36

หน้านี้ 
ผังแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง Skanderbeg 
Square และสวนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่บริเวณชายขอบ
ลานและแนวแกนเดิมของ
อนุสาวรีย์
 
THIS PAGE
A LAYOUT PLAN 
SHOWING THE VARIOUS 
RELATIONSHIPS BETWEEN 
SKANDERBEG SQUARE 
AND THE GARDEN AT THE 
MARGIN OF THE PLAZA, 
AND ON THE ORIGINAL AXIS 
OF THE MONUMENT

หน้าตรงข้าม
Skanderbeg Square ภาย
หลังโครงการปรับปรุงได้
กลายเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวหลักให้กับ
เมืองติรานาที่มีความหนา-
แน่นมากขึ้นเรื่อยๆ
 
OPPOSITE PAGE
SKANDERBEG SQUARE 
AFTER THE RESTRUC- 
TURING BECAME THE 
MAIN PUBLIC AND GREEN 
SPACE FOR A GROWING 
AND INCREASINGLY 
CROWDED TIRANA

THE SYMMET-
RICAL FEATURE 
OF THE REC- 
TANGULAR 
PLAZA BEARS 
AN INTERESTING 
CONTRAST WITH 
THE FREE-FORM 
NATURE OF 
THE AQUATIC 
MASS AND THE 
SCATTERED 
CLUSTERS OF 
TREES SET IN 
DIFFERENT 
PARTS OF THE 
PROGRAM

โชคดีที่ท้ายที่สุดแล้วการก่อสร้างโครงการตามแบบของ 51N4E ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาภายหลัง 
การเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2016 โดยความชัดเจนของแนวคิดในขั้นการประกวดยังคง
ถูกรักษาเอาไว้อย่างเข้มแข็ง ในพื้นที่ส่วนกลางจัตุรัสซึ่งมีขนาดประมาณลานพระบรมรูป 
ทรงม้าและกินพื้นที่ราว 24,000 ตารางเมตรนั้น ผังทรงพีระมิดที่มีจุดสูงสุดเหนือระดับ 
ดินเดิมท่ี 1.75 เมตร และมีระดับความลาดเอียงท่ี 2% ถูกนำาเสนอให้เป็นลานท่ีประชาชน 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่ชั้นใต้ดินเป็นทั้งที่จอดรถและพื้นที่อเนกประสงค์ 
สถาปนิกชี้ว่าพีระมิดที่ Skanderbeg Square นี้แตกต่างจากพีระมิดปลายแหลมทั่วๆ ไป 

an attempt to maintain the formality of the space, it eventually creates a 
new spatial program that relocates the city center from the original axis 
while the monument and roadways are replaced with the citizens’ space. 
Nevertheless, the political change in 2011 ceased the refurbishment of 
the area. The original Skanderbeg Square  was expanded along the north-
south axis, causing it to become two times bigger while the monument 
continued to dominate and maintain the formality of the square.
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ที่เป็นรูปทรงที่แสดงถึงอำ�น�จและชนชั้น โดยส่วนยอด
ของจัตุรัสคือจุดที่ผู้คนจะส�ม�รถยืนข้ึนได้อย่�งเท่�เทียม
กับสถ�ปัตยกรรมจ�กยุคเผด็จก�รท่ีล้อมรอบตัวล�นอยู่ 
ด้วยเพร�ะจริงๆ แล้วเป็นจุดที่มีระดับสูงกว่�หรือใกล้เคียง 
กับระดับพื้นชั้นล่�งของอ�ค�รเหล่�นั้น นอกจ�กนี้แล้ว 
ตำ�แหน่งของน้ำ�พุท่ีถูกว�งลงไปและลวดล�ยก�รไหลของ 
น้ำ�ไปต�มระน�บเอียงของผิวพีระมิดยังช่วยเผยให้ส�ม�รถ 
รับรู้รปูทรงได้ ในขณะท่ีคว�มแข็งกระด้�งของพ้ืนหินก็ถูก
ลดทอนลง ต�มผังนี้ อนุส�วรีย์ของ Skënderbeu กล�ย
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ยื่นจ�กสน�มหญ้�เดิมเข้�ม�
ที่ตัวล�นเท่�นั้น แสดงก�รมีส่วนร่วมโดยไม่ได้มีลักษณะ
ครอบงำ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่อย่�งใด

นอกเหนือจ�กก�รสร้�งพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว ในส่วน 
พ้ืนท่ีบริเวณขอบของตัวจัตุรัสเอง สถ�ปนิกยังได้ออกแบบ 
แนวพื้นที่สีเขียวให้โอบล้อมตัวล�นเอ�ไว้ และสร้�งก�ร
เชื่อมต่อที่เฉพ�ะเจ�ะจงกับบริบท ซึ่งก�รจัดเวิร์คช็อปกับ 
องค์กรโดยรอบพื้นที่นั้น ได้ช่วยทำ�ให้เกิดแนวท�งก�ร
ออกแบบท่ีตอบกับคว�มต้องก�รของผู้คนรอบข้�งม�กข้ึน 
และนำ�ม�สู่พื้นที่บริเวณช�ยขอบที่มีคว�มหล�กหล�ยและ 
สัมพันธ์กับเงื่อนไขของพื้นที่ที่แตกต่�งกัน เช่น ล�นขั้น 
บันไดที่ต่อกับขั้นบันไดของอ�ค�รเดิม สวนที่มีกลุ่มต้นไม้ 
ใหญ่ในกลุ่มสน�มหญ้�ทรงกลม ศ�ล�โปร่งท่ีให้ร่มเง�และ 
พื้นที่กิจกรรม โดยทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยสวนจำ�นวน 
12 สวน ซึ่งแต่ละสวนยังมีคว�มเชื่อมต่อกับอ�ค�รต่�งๆ 
ท้ังพิพิธภัณฑ์ โรงละคร ธน�ค�รกล�ง โรงแรม มัสยิด และ 
อ�ค�รอื่นๆ สำ�หรับร�ยละเอียดของวัสดุและต้นไม้นั้น
สถ�ปนิกนำ�เสนอคว�มเป็นท้องถิ่นด้วยชนิดและพันธุ์ที่
พบได้ในภูมิภ�คต่�งๆ ของแอลเบเนีย ซึ่งไม่เพียงช่วย
เติมเต็มในแง่ของคว�มหม�ย แต่ยังเพ่ือให้มีคว�มต้�นท�นต่อ
ก�รเปล่ียนแปลงของสภ�วะอ�ก�ศ และทำ�หน้�ที่ในฐ�นะ
พื้นที่ก�รเรียนรู้เชิงนิเวศด้วย

Luckily, 51N4E’s design of the project was rein- 
troduced after the 2016 election and the concept 
proposed at the design competition was vigo- 
rously preserved. The area at the center of the 
square bears a size of approximately 24,000 
square meters, while the pinnacle of the pyramid 
plan measures up to 1.75 meters above the 
ground floor with a 2% inclination. The design 
presents itself as a public space that every group 
of the population can benefit from and have 
access to. The underground houses parking and 
multifunctional spaces. The architects point out 
that the pyramid of Skanderbeg Square is diffe- 
rent from most pyramids whose physical form 
symbolizes ascending levels of power and social 
classes. The upper part of the square is a space 
where people are able to stand at the same 
level with the architectural structures surround- 
ing the site, most of which were constructed 
during the heyday of dictatorship in the country. 
The height of the square is designed to be higher 
or close to the height of the ground floor of these 
buildings. Additionally, the location of the foun- 
tain including the pattern of the way the water 
flows through the inclined plane of the pyramid 
helps the structure’s form to be realized while 
visually relieving the solidity of the stone surface.  
Following the plan, Skënderbeu Monument exists 
as only one of the compositions of the program 
with its mass that extrudes from the original 
lawn into the plaza. Such execution reflects the 
presence of the monument, whose imposition 
is minimized to convey no symbolic meaning 
over the other elements of the program.

IN A DEMOCRATIC 
SOCIETY, A PUBLIC 
SPACE HAS TO BE 
REALIZED, MULTIPLIED 
AND MANAGED TO 
EQUALLY ACCOMMODATE 
AND ENGAGE EVERY 
GROUP OF PEOPLE

บน 
รูปทรงพีระมิดถูกประยุกต์
ใช้ใหม่ในฐ�นะจัตุรัสของ
เมือง
 
ABOVE
A PYRAMID WAS APPLIED 
AS THE SQUARE OF THE 
CITY

ล่าง 
คว�มล�ดเอียงเล็กน้อยของ
ล�นทำ�ให้เกิดแพทเทิร์นของ
น้ำ�พุบนพื้นที่มีคว�มเป็น
เอกลักษณ์
 
BELOW
THE SMALL DEGREE OF 
THE INCLINATION OF THE 
PLAZA ALLOWS FOR THE 
CREATION OF PATTERNS 
OF THE FOUNTAINS ON ITS 
UNIQUE FLOORING
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พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเร�คิดว่�เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเมืองนั้น แท้จริงแล้วไม่
ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นม�โดยธรรมช�ติ และไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นของประช�ชน
พลเมืองม�แต่ดั้งเดิม โดยปกติแล้วพื้นที่เหล่�นี้มักจะถูกกำ�หนดรูปแบบและ 
คว�มเป็นไปโดยไม่ได้คำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้คน ในสังคมประช�ธิปไตย พ้ืนท่ี 
ส�ธ�รณะของเมืองจำ�เป็นต้องได้รับก�รตระหนักถึง เพ่ิมจำ�นวน และจัดก�ร 
ให้ผู้คนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียม ก�รพัฒน� Skanderbeg Square 
และบริเวณโดยรอบถือเป็นก�รปรับเปลี่ยนพื้นที่ในย่�นประวัติศ�สตร์ของ
เมืองที่ม�กไปกว่�ก�รปรับสมดุลระหว่�งคว�มหน�แน่นและพื้นที่โล่ง โดย
มันยังสะท้อนถึงก�รพัฒน�ระบอบก�รเมืองก�รปกครองจ�กคอมมิวนิสต์สู่
ประช�ธิปไตย และก�รสร้�งจัตุรัสขน�ดใหญ่สำ�หรับพลเมืองไปพร้อมๆ กับ
ก�รจัดสวนและซอกมุมที่ให้คว�มใกล้ชิดอบอุ่นในขน�ดที่เป็นมิตร คงจะดี
ไม่น้อยเลยห�ก Skanderbeg Sqaure จะเป็นกรณีศึกษ�ให้บ้�นเร�มีก�ร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งดูแสนจะเป็นท�งก�รและศักดิ์สิทธิ์หน้�อ�ค�รสำ�คัญ
ต่�งๆ ให้กล�ยเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะของเมืองและพลเมือง หม�ยเหตุว่�ถ้�
พื้นที่เหล่�นี้ไม่ได้ถูกทำ�เป็นที่จอดรถไปเสียก่อน

 In addition to the symbolic aspects, the area on the perimeter of 
the square was designed into a green belt that beautifully en- 
closes the square with an interesting sense of connectivity that 
is facilitated to specifically resonate with the context of the site.  
A workshop was organized for the design team and local agen- 
cies to enable a design approach that could effectively answer 
to people’s demands and usage. It caused the area on the margin 
of the program to be more diverse and allowed for such to mean- 
ingfully correspond to the different conditions of the site, for 
instance, the terraced ground, which connects to the stairway 
of the existing buildings, the gardens with a big cluster of trees 
in the round-shaped yard, and the airy pavilions that provide 
shaded areas and activity spaces. The program consists of 12 
different gardens with each garden being linked to various build- 
ings surrounding the square from the museum, theatre and fede- 
ral bank to a hotel, mosque and other built structures. The indige- 
nous element is presented through the presence of materials and 
trees found in different regions of Albania, which fulfill not only  
the symbolic aspect of the project but are also functionally bene- 
ficial for these local materials and plants come with the ability to 
withstand different climatic conditions. In addition, their pre- 
sences also allow for the project to act as an interesting learning 
space to gain knowledge of the ecology of the area.
 
Open spaces that we all thought were a significant element of a 
city are typically never conceived naturally nor constructed for 
the people. Normally, the role and characteristics of these 
spaces are determined without any consideration for the role 
or participation of the citizens. But in a democratic society, a 
public space has to be realized, multiplied and managed to 
equally accommodate and engage every group of people. The 
development of  Skanderbeg Square and its surrounding urban 
space is the adaptation of the city’s historical district that goes 
beyond an attempt to readjust the balance between positive and 
negative spaces, for it reflects the development and transition 
of the country’s governing system from communism to demo- 
cracy. The design and construction of this square for the citizens 
may be immense in its size, but it does incorporate friendly green 
spaces and intimate corners that people can relate to at a smal- 
ler scale. It would be nice to see Skanderbeg Square be used 
as a case study for a country such as Thailand to reconsider 
transforming the formal and sometimes sacred spaces in front 
of all the important buildings into a public area that truly belongs 
to the city and its people. P.S. That is of course if they haven’t 
been turned into parking lots first.

51n4e.com

บน
ภ�พตัดแสดงจุดสูงสุด
ของ Skanderbeg 
Square เทียบกับ
ระดับพื้นของอ�ค�ร 
The Palace of Culture
 
ABOVE
A SECTION SHOWING 
THE PINNACLE OF 
SKANDERBEG SQUARE 
COMPARED TO THE 
GROUND LEVEL OF 
THE PALACE OF 
CULTURE’S BUILDING

ล่าง 
คว�มแตกต่�งของ
ก�รปิดล้อมในบริเวณ
ต่�งๆ รอบล�น ซึ่งมี
ทั้งจุดที่มีคว�มเป็น
ส่วนตัวและส่วนที่ค่อน
ข้�งเปิดโล่ง
 
BELOW
THE DIFFERENCES 
BETWEEN THE 
ENCLOSURES IN 
DIFFERENT PARTS OF 
THE PLAZA CREATE 
SOME POINTS THAT 
ARE VERY PRIVATE 
AND OTHERS THAT 
ARE QUITE OPEN

± 0.00 + 2.50+ 1.75
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TEXT: PAKPOOM LAMOONPAN PHOTO COURTESY OF KENPO NO KIHONDESIGN

CONSTITUTION IN A NUTSHELL
IN ORDER TO GRASP THE DEBATE, A GROUP OF GRAPHIC DESIGNERS 

CREATED A LEARNING TOOLKIT ABOUT THE JAPANESE CONSTITUTION
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DESIGN

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 9 ที่มีใจความสำาคัญเกี่ยวกับความมั่นคง เดิมทีมาตรา 9 นี้มีขึ้นหลัง 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยการช้ีนำาของสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการทำาให้ประเทศญ่ีปุ่นปราศจาก 
กองทัพ และจำากัดให้มีแค่กองกำาลังป้องกันตัวเองเพ่ือเป็นหลักประกันว่าญ่ีปุ่นจะไม่เข้าร่วม 
สงครามใดๆ อีก เมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ประกาศเคลื่อนไหวเพื่อ
แก้ไขมาตรานี้ ข่าวการแก้ไขที่ว่าก็แพร่กระจายออกไปโดยสื่อทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย
ที่ต่างประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสียหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ และทำาให้เกิดข้อ
ถกเถียงในหมู่คนญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง

“ขั้นแรกเราต้องเรียนรู้รัฐธรรมนูญและสร้างพื้นฐานสำาหรับการอภิปราย” ในบ้านของ 
สองดีไซเนอร์สามีภรรยา Takuya Hoda และ Yuuri Mikami ก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไป
ท่ีมีการพูดคุยกันในเร่ืองอนาคต และเม่ือท้ังคู่จะต้ังกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสัมมนาศึกษาเก่ียวกับ 
เรื่องนี้ (เพื่อที่จะหลบเลี่ยง “อคติ” ที่สอดไส้มากับข่าวที่นำาเสนอโดยสื่อฝ่ายซ้ายและขวา 
น้ัน) ท้ังคู่ก็พบว่าพอจะหาข้อมูลท่ีมีอยู่ในตอนน้ันมาพูดคุยกันในกลุ่ม ด้วยความจริงจังและ 
ความ “หนัก” ของรูปแบบรัฐธรรมนูญ มันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำาให้คนทั่วไปสนใจอ่าน
ตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง และเม่ือไม่มีการทำาความเข้าใจด้วยตัวเอง จึงเป็น 
การยากที่จะได้คิดและทบทวนผลกระทบของการแก้ไขครั้งนี้ในด้านของประชาชนจริงๆ

หลังจากปรึกษาผู้รู้และตัดสินใจที่จะทำาออกมาเป็นวัสดุการเรียนการสอนไว้ศึกษากันเอง
ในกลุ่ม ทั้งสองคนจึงตั้งใจที่จะทำาให้รัฐธรรมนูญดู “เบา” ขึ้นด้วยการออกแบบ จนเป็น
ที่มาของการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับโมเดิร์นฉบับนี้ ด้วยความหนาเพียง 3 มิลลิเมตร 
และหนักเพียง 22 กรัม ถ้าจะเรียกงานออกแบบชิ้นนี้ว่าหนังสือก็คงจะไม่ตรงนัก ทั้งคู่
ตั้งใจออกแบบให้เป็นเหมือนกับแผ่นพับที่บรรจุรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 
103 มาตรา ไว้ในนั้นเพื่อให้คนพกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่สอดไว้ในหนังสือได้ การ
ทำาให้เป็นแผ่นพับก็สะดวกเวลากางออกมาเห็นภาพรวมในทีเดียวและสะดวกเวลาจะ
เปรียบเทียบมาตราต่างๆ ตัวซองใส่ก็ออกแบบซ่อนธงชาติญี่ปุ่นไว้ตรงกลางโดยไม่ใช้
วงกลมแดงบนพื้นขาวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ แต่เป็นวงกลมสีขาวบนพื้นสีฟ้าอ่อน

นอกจากฟอร์มด้านนอกที่ดูดึงดูดแล้ว ด้านในยังมีการเว้นที่ว่างให้สบายตาและเป็นพื้นที่
สำาหรับการเขียนโน้ตในหัวข้อที่ตัวเองสนใจคล้ายกับสื่อการเรียนการสอน ส่วนการจัด
หน้าก็ถูกเปลี่ยนจากการเขียนแบบบนลงล่างที่ดูอนุรักษนิยม มาเป็นการเขียนจากซ้ายไป
ขวาเพื่อให้ความรู้สึกร่วมสมัยและดึงดูดคนอ่านรุ่นใหม่ นอกจากนั้นตัวเลขต่างๆ ใน
หัวข้อใหญ่ๆ ก็เลือกที่จะใช้เลขโรมันแทนคันจิตามปกติของเอกสารทางการแบบนี้ 

ผลที่ได้นอกจากทำาให้คนที่เข้าร่วมกลุ่มศึกษากว่าร้อยคนได้มีสื่อที่เอาไว้อ่านเพื่อพูดคุย
ถกเถียงกันแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนักออกแบบนี้ยังได้รางวัล Good Design Award ในปี 
2017 และมีเสียงตอบรับอย่างมากจนยอดพิมพ์ขาดตลาด นี่เป็นตัวอย่างการออกแบบ
สื่อที่ช่วยทำาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการเมืองได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยก็เริ่มจากการอ่าน
ฆ่าเวลาตอนรอรถไฟก็ยังดี

Throughout the past several years, the amendment of Article 9 of the 
Japanese Constitution concerning Japan’s homeland security measures 
has been widely debated. Article 9 was originally created after the Second 
World War with significant influence from the United States. The article 
explicitly renounces war and the maintenance of war potential and rejects 
Japan’s right to belligerency, limiting self-defense force and guaranteeing 
the country from never going into war ever again. When Shinzo Abe’s 
Government proposed to amend Article 9, both right and left wings intensely 
promoted the pros and cons of the amendment, prompting widespread 
and intense discussion amongst the Japanese people.
 
“First off, we have to study the constitution and build the right foundation 
for the debate.” The home of the designer couple, Takuya Hoda and Yuuri 
Mikami, is like an ordinary household where talk about the future is perfectly 
common. When the two decided to organize an activity group where a 
seminar and studies about the issue could take place objectively (free of 
prejudices that the news from both sides is trying to incorporate), Hoda 
and Mikami discovered how hard it is to cause the general public to be- 
come seriously interested in the details of the constitution. And without 
proper self-understanding, it’s even harder for one to contemplate and 
realize what effects the amendment  of Article 9  could bring, especially 
from the people’s side of the spectrum. 
 
The consultation with experts led to the creation of a series of learning 
media tools that could be used within the group with design being incor- 
porated in to make the constitution look and feel ‘lighter.’ The final result 
of such intention brought about a redesigned and modernized version of 
the Japanese Constitution. With a thickness of just 3 millimeters and a 
weight of only 22 grams, to call this particular design a book wouldn’t be 
quite accurate. The two designers intended for the design to function like 
a pamphlet containing all 103 sections of the Japanese Constitution that 
people could carry around or keep between the pages of a book they may 
read during their daily commute. The pamphlet form makes it super easy 
to spread out the entire Constitution on one large piece of paper, allowing 
for all the articles to be easily presented and compared. The envelope was 
designed to hide Japan’s national flag in the middle with the graphic of a 
white circle on the blue background instead of the red and white of the 
original flag.
 
Apart from the appealing outward appearance, inside, a space is provided 
for users to note down topics of their interest regarding the constitution. 
The page layout was changed from the conservative top-bottom columns 
of the writing to a more contemporary left-right format to attract younger 
readers while Roman numbers were used with major topics instead of Kanji, 
which is predominantly used in most official Japanese documents. 
 
The design, which gives birth to a highly functional learning media tool 
used by the over one hundred students in the activity group, was the winner 
of 2017’s Good Design Award and received such overwhelmingly positive 
feedback that the pamphlet was soon in short supply. This is another in- 
teresting example of how a successful media design can help engage 
people in politics more easily and effectively. Turning the Constitution into 
reading material fit for spending time with during a train ride definitely 
counts as a good start.

kenponokihon.com

หน้าตรงข้าม
ดีไซเนอร์ปรับเปลี่ยนการจัดวางตัวอักษรจากบนลงล่างมาเป็น
ซ้ายไปขวาเพ่ือให้รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีความทันสมัย นอกจาก
นั้นยังทำาให้มีขนาดเล็กพอที่จะสามารถพกติดตัวและเปิด
อ่านได้ทุกๆ ที่
 
OPPOSITE PAGE
THE DESIGNER CHANGED THE PAGE LAYOUT FROM A 
TOP-BOTTOM DESIGN TO THAT OF A LEFT-RIGHT FORMAT 
IN ORDER TO MAKE THE COMPOSITION LOOK MORE 
CONTEMPORARY. IN ADDITION, THE DESIGNERS ALSO MADE 
THE CONSTITUTION IN A PAMPHLET SIZE, WHICH ALLOWS 
FOR USERS TO EASILY READ IT ANYWHERE
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หลังจากที่ art4d ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการออกแบบ
ป้ายรถเมล์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ MAYDAY! ทำาเมื่อช่วง 
ปลายปีที่แล้ว (2017) คำาถามที่ตอนนั้นเราทิ้งไว้ในบท- 
ความว่า การเคลื่อนไหวของ MAYDAY! จะทำาให้ภาครัฐ 
ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมาก
ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็สัมฤทธิ์ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 
MAYDAY! ได้กลับเข้ามามีบทบาทในการออกแบบป้าย
รถเมล์ระดับย่านอีกครั้งในปีนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วน
หนึ่งที่ทำาให้รัฐร่วมมือกับ MAYDAY! เพื่อ co-create กับ
ภาคประชาชนอีกครั้ง มาจากดราม่าบนโลกอินเตอร์เน็ต 
ภาพถ่ายคนกำาลังก้มอ่านตัวอักษรขนาดเล็กจิ๋วบนป้าย
บอกข้อมูลรถเมล์ระดับย่านที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์
วิจารณ์ไปอย่างกว้างขวาง

“ถ้าถามว่าเป็นภาคต่อจากการออกแบบป้ายรถเมล์ครั้งที ่
แล้วหรือไม่? ก็คงต้องตอบว่าใช่ครับ แต่เรามองว่าส่ิงท่ีเรา 
ทำามันยังได้ไม่ถึง 5% ของการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง
ทั้งหมดในกรุงเทพฯ ดังนั้นมันจึงจะมีภาคต่อๆ ไปตามมา 
แน่” วริทธิ์ธร สุขสบาย หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม MAYDAY! 
บอกกับ art4d ว่าตอนนี้ป้ายระดับย่านรุ่นทดลองยังติดตั้ง 
อยู่แค่ 2 ท่ีคือ หน้ากองสลากเก่าและหน้าสวนจตุจักรเท่าน้ัน 
โดยท้ังสองพ้ืนท่ีท่ี MAYDAY! เลือกมาน้ีล้วนเป็นพ้ืนท่ีเช่ือม- 
ต่อที่มีจำานวนผู้ใช้งานที่ค่อนข้างมาก มีความหลากหลาย
ทั้งชาวไทย / ต่างชาติในช่วงอายุที่แตกต่าง “เราทำาป้าย
ทดลองข้ึนเพ่ือบอกเป็นนัยว่า เรายังไม่อยากสรุปว่าส่ิงท่ีเรา
ออกแบบคือคำาตอบเราอยากฟังคนใช้งานจริงๆ ว่าเขาคิด
เห็นอย่างไรกับการปรับสีปรับเลย์เอาท์ครั้งนี้” 

เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ป้ายรถเมล์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
Type A ป้ายหยุดรถ Type B ศาลาพักคอย และ Type C 
คือป้าย index หรือป้ายระดับย่านที่ให้ข้อมูลมากกว่าป้าย 
Type A ที่ให้แค่ข้อมูลว่าจากป้ายรถเมล์นั้นผู้โดยสารสา- 
มารถเดินทางไปไหนได้บ้าง วีร์ วีรพร กราฟิกดีไซเนอร ์
จาก conscious และท่ีปรึกษาอาวุโสของ ThaiGa (สมาคม 
นักออกแบบเรขศิลป์ไทย) เล่ากระบวนการออกแบบใน
ครั้งนี้ให้ฟังว่า ด้วยระยะเวลาการทำางานที่ค่อนข้างสั้น 
การออกแบบจึงไม่ได้เริ่มจากการรีเสิร์ชเก็บข้อมูลแบบที่ 
ควรจะเป็น “เราเริ่มจากสมมติฐานการออกแบบป้ายเดิม 
ก่อน ซ่ึงจริงๆ แล้วเราก็เข้าใจในความหวังดีของคนออกแบบ 
ที่พยายามใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในป้าย” ปัญหาหลักที่
เกิดกับป้ายรถเมล์ระดับย่านเวอร์ชั่นกทม. คือขนาดของ
ตัวอักษรที่เล็กมากจนอ่านไม่ออก และสิ่งที่พวกเขาตัดสิน
ใจทำาเป็นอย่างแรกก็คือการตัดป้ายส่วนล่างออกไป 80 
เซนติเมตร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในช่วงระดับความสูงที่ไม่
เหมาะกับการยืนอ่าน

After art4d published the article around the end 
of last year about the bus station sign by MAY- 
DAY! that would be used around the Rattanakosin 
Island, the question we left off with of how this 
movement could make the government sector 
realize the importance of the participation of the 
people has now  been answered as MAYDAY! has 
been called back to work on another project with 
the Bangkok Metropolitan Administration.   It’s 
undeniable that what has allowed for the colla-
boration between MAYDAY!  and the governmental
agency to ‘co-create’ the project with the public 
is the drama over the image of a person ben-
ding down to read the tiny information on the 
bus stop sign that went viral on the Internet.

“To the question of whether this is the sequel of 
the last bus stop sign project, well, yes. But we 
feel like what we have done hasn’t really solved 
more than 5% of the problems regarding public 
transportation in Bangkok, so more sequels can 
definitely be expected,”  Waritthorn Suksabai, 
one of the  members of  MAYDAY! told art4d. The 
prototypes are now being installed at the bus 
stops in front of the old Government Lottery 
Office building and Chatuchak Weekend Market. 
The two areas were chosen for the large number 
of users with a great diversity of nationalities and
age groups ranging from Thai daily commuters 
to foreigners. “The prototypes are only an impli-
cation that we haven’t really come to any conclusion
for which the design is the final answer. We want
to hear feedback from the actual users and their 
opinions on the readjusted colors and layout.”
 
To provide greater understanding, there are 
three types of bus stop signs. Type A is a bus 
stop sign, Type B is a resting pavilion and Type C 
is an index sign, which features all the bus stops 
in the neighborhood, meaning that Type C pro- 
vides more comprehensive information than 
Type A (indicating destinations commuters can 
travel to from a particular bus stop they are at). 
Wee Viraporn, a graphic designer for con- 
scious and senior consultant of ThaiGa (Thai 
Graphic  Designers Association), talked to us 
about the design process of the project and how 
the limited deadline was one of the reasons why 
the design wasn’t really originated from research 
and data collection like it should have been. 
“We started off by using the original design 

THE BUS STOP THAT BRINGS NO HARM
A TRIAL VERSION OF A BUS STOP REDESIGNED BY MAYDAY! 

INTRODUCES US TO A NEW WAY OF NAVIGATION

หน้านี้
ขนาดของฟอนต์บนป้าย 
index ที่แสดงสายรถเมล์
ทั้งหมดในย่าน ถูกขยายขึ้น
เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน
มากขึ้น
 
THIS PAGE
LARGER FONT SIZES 
WERE USED WITH THE 
RE-DESIGNED VERSION 
OF THE BUS STOP IN 
ORDER TO PROVIDE USERS 
WITH BETTER READING 
CONDITIONS

หน้าตรงข้าม
รายละเอียดการออกแบบ
กราฟิกบนป้ายระดับย่าน 
ดีไซเนอร์ให้เหตุผลที่นำาสี
ดำามาเป็นสีพื้นของป้ายไว้ว่า 
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนที่
บ้านเมืองเต็มไปด้วยสีสัน  
ดังน้ัน ในจุดท่ีจำาเป็นต้องหยุด 
พักเพื่ออ่าน / ค้นหาข้อมูล
สีดำาที่มีการสะท้อนแสงน้อย
จึงน่าจะเหมาะกับการอ่าน
มากที่สุด
 
OPPOSITE PAGE
A DETAIL OF THE GRAPHIC 
ELEMENTS. DUE TO 
THE FACT THAT THE 
CITY OF BANGKOK IS 
OVERWHELMED WITH 
MANY COLORS  (WHICH 
IS CHARACTERISTIC OF A 
TROPICAL CITY), BLACK 
WAS UTILIZED AS THE 
BACKGROUND COLOR IN 
ORDER TO ALLOW FOR 
EASE OF READING 
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“เราพยายามหาว่า เขามีกฎเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกข้อมูล ซึ่งก็
พบว่าเขาไม่ได้ใส่ข้อมูลป้ายรถเมล์ลงไปทุกป้าย จากจุดนี้เราเลย
พยายามสร้างระบบการเลือกข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยพยายามไม่ให้
ทับซ้อนกับข้อมูลบนป้าย Type A มากที่สุด” วริทธิ์ธร เล่าว่า พวก
เขากำาหนดขนาดฟอนต์ที่คนทั่วไปสามารถอ่านได้สะดวกก่อนเป็น
ลำาดับแรก เพื่อที่จะคาดคะเนได้ว่าบนพื้นที่ป้ายที่มีขนาดไม่ใหญ ่
มากน้ัน (ประมาณ 120 x 180 เซนติเมตร) จะสามารถบรรจุข้อมูล 
อะไรลงไปได้บ้าง ส่วนในด้านการใช้สีนั้น พวกเขาเลือกใช้สีเขียว
ซึ่งเป็นสีของกรุงเทพมหานคร (สีของพระอินทร์) มาเป็นสีหลัก 
(primary colour) ท่ีใช้กับข้อมูลสำาคัญๆ ท่ีจำาเป็นต้องดึงดูดสายตา 
คนโดยเฉพาะหัวป้าย ก่อนจะลดทอน contrast สีเขียวลงมาใช้กับ
ข้อมูลรองอื่นๆ ส่วนสีพื้นของป้ายนั้นใช้เป็นสีเทาดำาเพื่อให้อ่านได้
อย่างสะดวก 

หัวป้ายถูกออกแบบให้สื่อสารกับผู้ใช้งานว่านี่คือ “ป้ายระดับย่าน” 
ซึ่งมีบทบาทการให้ข้อมูลที่แตกต่างกับป้าย type อื่นๆ ข้อมูลป้าย
ระดับย่านแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ที่ทำางานร่วมกัน ด้านหน้า
ประกอบไปด้วย แผนที่ย่านที่มีการระบุตำาแหน่งแลนด์มาร์คสำาคัญ 
ตำาแหน่งป้ายรถเมล์ทั้งหมดในบริเวณนั้น และ Focus Map ที่แสดง 
ตำาแหน่งของป้ายรถเมล์ท่ีสามารถเดินถึงได้ใน 5 นาที ถัดลงมาเป็น 
index สถานที่สำาคัญในย่าน และข้อมูลสำาหรับการค้นหาวิธีการ

as the hypothesis. We do understand the intention 
and good will of the first design that tried to include 
all the information.” One of the major problems of 
the prototype was the size of the font that was too 
small to read. What they decided to do with the new 
version was to eliminate the 80-centimeter space at 
the bottom part of the sign since it was much too far 
below the average eye level of users.
 
“We tried to find the regulations in data selection and 
discovered that a sign doesn’t need to actually contain 
all the information about all the bus stops. So from that 
point, we tried to create a new data selection system 
while at the same time trying to avoid the overlap of 
information with the Type A sign as much as we could.”  
Suksabai further explained that the team put the reada- 
bility of the font as a first priority in order to speculate 
the space on the sign  (the dimension of a Type A sign 
is 120 x 180 centimeters) that they can work with in 
terms of the amount of information they can include. 
The design team chose green, Bangkok’s color (the 
color of the Indra god), as the primary color, which is 
used with the key information that needs to attract the 
users’ attention such as the heading. The contrast of 
the green is toned down with other secondary informa- 
tion while the background of the sign is dark grey, which 
accentuates the font’s readability.
 
The heading is designed to communicate with users 
that what they are looking at is the ‘neighborhood sign,’ 
which has a different role and set of information from 
other types of signs. The information consists of two 
different but corresponding sections. The front contains 
the neighborhood’s map with all the important land- 
marks, all the bus stops in the area and the Focus Map 
indicating locations of bus stops that can be reached 
within a 5-minute walk. Further down is the index show- 
ing all the important places in the area and the info  
regarding how to search for the commuting route and 
mode. The destinations are presented in alphabetical 
order (in both Thai and English), allowing for the search 
to be easily done. At the back, the index of all the bus 
numbers running through the neighborhood is included. 
The font’s size for this version is 0.25 centimeters, 0.15 
centimeters higher than the previous version.
 
Occupying the 80-centimeter space at the bottom is 
the manual, which provides a simple explanation about 
how to use the sign. “There’s one thing we have to admit 
and that is that Thai people haven’t really been accus- 
tomed to reading or understanding visual language so 
we feel that a users’ manual is necessary for the neigh- 
borhood sign because we’re introducing something very 
new to the area.” The reason why this bottom space is 
not rented out as an advertising space is because the 
sign hasn’t really been designed to contain such func- 
tionality (if the Bangkok Metropolitan Administration 
were to rent out the space for advertising, a bidding 
process would have to be initiated and it would take a 
long time for the deal to be finalized). We asked them 
about how MAYDAY! was abruptly called in to work 
on the project. Techit Jiropaskosol, a member of the 

ล่าง
คู่มือการใช้งานที่ช่วยแนะนำา
วิธีการหาข้อมูลบนป้าย
 
BELOW
INSTRUCTIONS THAT 
PROVIDE USERS WITH 
INFORMATION ABOUT HOW 
TO USE THE BUS STOP 
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บน
ภาพบรรยากาศในวันติด
ตั้งป้ายระดับย่านบริเวณ
หน้ากองสลากเก่า ถนน
ราชดำาเนินกลาง
 
ABOVE
DURING THE INSTALLATION 
PROCESS OF THE BUS 
STOP BEING SITUATED IN 
FRONT OF THE OLD 
GOVERNMENT LOTTERY 
OFFICE ON RATCHA-
DAMNOEN AVENUE 

เดินทางที่มีการจัดเรียงชื่อจุดหมายปลายทางตามลำาดับ
อักษร (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) ให้ง่ายต่อการค้นหา 
ส่วนป้ายด้านหลังนั้นเป็น index สายรถเมล์ทั้งหมดบน
ในย่านนั้นๆ ซึ่งในครั้งนี้ ทีมงานกำาหนดความสูงของ
ฟอนต์ไว้ที่ 0.25 เซนติเมตร สูงกว่าขนาดเดิมที่สูงเพียง 
0.15 เซนติเมตร 

พื้นที่ 80 เซนติเมตร ที่ถูกตัดออกตั้งแต่ต้นยังถูกนำามาใช ้
เป็นพื้นที่คู่มือการใช้งานป้าย “เราต้องยอมรับว่าคนไทย 
ยังไม่คุ้นชินกับการอ่าน / ทำาความเข้าใจภาษาภาพเท่าไหร่ 
นัก ดังนั้นเรามองว่าคู่มือการใช้งานน่าจะเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับป้ายระดับย่านเพราะเรากำาลังแนะนำาสิ่งใหม่เข้าไป
ในพื้นที่เดิม” สาเหตุที่พื้นที่ตรงนี้ไม่ถูกนำามาใช้เป็นพื้นที่
โฆษณาคงเป็นเพราะเดิมที “ป้ายระดับย่าน” ไม่ได้ถูกใช้
เป็นพ้ืนที่โฆษณาอยู่แล้ว (และถ้ากรุงเทพมหานครจะทำา 
ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โฆษณาก็คงต้องใช้เวลานานทีเดียว 
กว่าจะเสร็จส้ินกระบวนการเปิดประมูล) มีอีกประเด็นท่ีท้ิง 
ไว้ตอนต้นเก่ียวกับท่ีมาท่ี MAYDAY! ได้กระโดดเข้ามาร่วม 
โปรเจ็คต์คร้ังน้ีอย่างกะทันหัน เตชิต จิโรภาสโกศล กรรม- 
การสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ และสมาชิกทีม SATA- 
RANA ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า “มันไม่ใช่ว่ากรุงเทพ-
มหานครต้องการรักษาหน้า แต่เขาเองก็มีหลายเร่ืองท่ีต้อง 
ดูแล เหมือนในเมืองมันมีระฆังร้องทุกข์อยู่ ซึ่งพอระฆัง
มันดังขึ้นเรื่อยๆ เขาก็เลยหันกลับมอง” หลังจากผ่านการ 
ทำางานร่วมกับภาครัฐมาหลายครั้ง เตชิต ยังตั้งข้อสังเกต
อีกว่าต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับระบบ
การขนส่งในไทยมันมาจากการที่สังคม / ภาครัฐนั้นไม่
ได้ให้คุณค่ากับวิชาชีพที่ให้บริการสาธารณะเท่าไหร่นัก 
เมืองของเราน่าจะน่าอยู่มากขึ้นหากหลายๆ นโยบายที่รัฐ
ทำาออกมา มีประชาชนอยู่ในสมการและเป็น “เงื่อนไข” 
สำาคัญของการออกแบบมากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น “เรามา 
นั่งคิดว่าตอนนี้ที่เราทำาๆ กันอยู่ ต้องอดนอน สละเวลา
ส่วนตัว เพ่ือท่ีจะเป็นกันชนให้ภาครัฐ มันจะเป็นการสปอยล์ 
เขาหรือไม่? หรือจริงๆ แล้วเราควรปล่อยให้คนด่าไปเร่ือยๆ 
จนภาครัฐรู้สึกว่าตัวเองต้องลงทุนเอง (...) การทำางาน
ร่วมกันหรือที่เรียกว่า co-creation มันต้องมี “เจ้าภาพ” 
ซึ่งคนๆ นั้นควรที่จะเป็นคนที่มีทรัพยากรมากที่สุดไม่ใช่
หรือ?” เตชิตทิ้งท้าย

เป็นเรื่องปกติที่ทุกๆ การทำางานย่อมมีปัญหาและอุปสรรค 
ยิ่งการทำางานกับภาครัฐที่มีธรรมชาติการทำางานแตกต่าง 
กันอย่างส้ินเชิงกับนักออกแบบย่ิงต้องปรับจูนกันมาก แน่- 
นอนว่าการลงแรงของ MAYDAY! คร้ังน้ี (ซ่ึงเป็นคร้ังท่ีสาม) 
จะไม่สูญเปล่าแน่ๆ อย่างน้อยถ้าป้ายระดับย่านเวอร์ชั่น 
MAYDAY! ถูกนำาออกมาใช้จริง ก็น่าจะทำาให้สองข้างของ
ถนนกรุงเทพฯ มี public furniture ที่น่ามองขึ้นบ้าง แต่
ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ถ้าใครผ่านไปแถวๆ สวนจตุจักรกับ 
กองสลากเก่า ก็อย่าลืมส่งฟีดแบ็คกลับมาให้ทาง MAYDAY! 
กันด้วย เพื่อที่ว่าความคิดเห็นของเราทุกคนจะได้ถูกนำามา 
เป็น “เง่ือนไข” ในการออกแบบคร้ังต่อไปท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน 
เร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

ThaiGa Committee and SATARANA, gave an 
interesting opinion about the matter. “It isn’t 
about the Bangkok Metropolitan Administra-
tion wanting to save their face but they have a 
lot on their hands already. It’s like there’s this 
bell that people can ring and address their pro-
blems and now the sound of the bell is becoming
louder and louder so that it has finally made them
turn around and see what is actually going on.” 
After a good number of collaborations with govern-
mental agencies, Jiropaskosol makes an interesting 
observation that the origin of all the problems 
about Bangkok and Thailand’s public trans-
portation systems are due to the fact that the 
public service professions haven’t really been 
recognized by the society/governmental sector. 
The quality of towns and cities in Thailand would 
have been so much better than they are now if
the implemented policies truly engaged people 
as a part of the equation and as a significant 
‘condition’ in the design process. “We’ve been 
thinking about the work that we have done, 
staying up late, sacrificing our personal time 
to be a buffer for the state, and whether what 
we’re doing is actually spoiling them, or whether
we should just let them take all the reprimands 
to the point that they feel like they have to do 
something about it and start investing something 
substantial to solve the problem (…) I mean 
doesn’t a co-creation initiative have to have 
a ‘host’ who has the most comprehensive 
resources after all?” Jiropaskosol remarks.
 
It’s perfectly normal for every designer to come 
across problems and obstacles when they work 
on a project, especially when the client or co- 
creator is a governmental agency who possesses 
an entirely different nature and working process, 
which is why adaptation and understanding are 
inevitable on both sides. Certainly, this latest 
(third) attempt by MAYDAY! will not be wasted. 
At the very least, if the neighborhood sign were 
to be put to use, Bangkok’s pavements would 
get to welcome beautiful pieces of public fur- 
niture for a change. But all jokes aside, if you 
have a chance to pass by the old  Government 
Lottery Office building and Chatuchak Week- 
end Market, give  MAYDAY! some feedback so 
that your opinions can really be used as a sub- 
stantial ‘condition’ in their upcoming works, 
which are guaranteed to happen very soon.

fb.com/maydaySATARANA

THE ORIGIN OF 
ALL THE PROBLEMS 
ABOUT PUBLIC 
TRANSPORTATION 
SYSTEMS ARE 
BECAUSE THE 
PUBLIC SERVICE 
PROFESSIONS 
HAVEN’T BEEN 
RECOGNISED 
BY THE GOVERN-
MANTAL SECTOR
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TEXT: NATHANA BOONLA-OR DESIGN

A HOTEL YOU SHOULDN’T MISS
THE FIRST PROJECT BUILT OVERSEAS BY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 

CARVES A HOT SPRING HOTEL OUT OF THE ‘NOTHINGNESS’
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PHOTO: WISON TUNGTHUNYA &
W WORKSPACE

DESIGN

บนพื้นที่เวิ้งว้างว่างเปล่าระหว่างทางผ่านไปสู่เมือง Zhengzhou เมืองหลวงของมณฑล 
Henan ประเทศจีน ท่ีอยู่ไกลออกไปอีกกว่า 100 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเมือง Xuchang 
ที่ปกคลุมไปด้วยสีหม่นของท้องฟ้า ผืนดินแห้ง และสีเทาจากเถ้าของถ่านหินที่ถูกจุดขึ้น
เพื่อสร้างความอบอุ่นในฤดูหนาวที่ยาวนานของผู้คนในพื้นที่ (จนเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อย) เป็นความรับรู้แรกที่ทีมสถาปนิกของ Department 
of Architecture ตระหนักได้ระหว่างการไปสำารวจพื้นที่ หลังจากตกลงรับข้อเสนอของ 
เจ้าของโครงการชาวจีน เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น destination hot spring hotel 
แห่งใหม่ที่จะตั้งอยู่ท่ามกลาง “ความไม่มีอะไร” ที่ว่ามาทั้งหมดนั้น

Across the vast land along the route to Zhengzhou, the capital of Henan 
in China, and situated some 100 kilometers away, rests the landscape of 
Xuchang, a town that seems to be forever obscured by cloudy skies, dry 
soil and the gray debris of burning coal, the primary source of energy and 
warmth in the area of perpetual winter. The town’s almost complete lack 
of tourist attractions is notable and when the team of architects from 
Department of Architecture first arrived in Xuchang, realization set in 
during the site inspection that, after having agreed to take on the task for 
a Chinese developer of turning the land into a new destination hot spring 
hotel, right here, against all the odds, they were practically in the middle 
of nowhere.
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“ความไม่มี” ของพื้นที่กระตุ้นให้ Department of Architecture 
เห็นว่า “สี” นั่นเองที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่เลือนหายไปจาก 
สภาพแวดล้อมของเมืองนี้ และนำามาสู่แนวคิดในการออกแบบ 
ประสบการณ์การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensorial experience) 
ท่ีคนจะมีต่อสี อมตะ หลูไพบูลย์ จาก Department of Architecture 
บอกกับ art4d ว่า พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก 
การเกิดขึ้นของภาพยนตร์สีในต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ยังไม่มีการ 
ประดิษฐ์ฟิล์มสีสำาหรับการถ่ายทำา และภาพยนตร์สีทุกเรื่องเกิด 
จากการลงสีฟิล์มแต่ละเฟรมด้วยมืออย่างพิถีพิถัน เมื่อฉายภาพ- 
ยนตร์ขึ้นจอ เลเยอร์ของสีต่างๆ จึงเสมือนถูกย้อมทับลงบนภาพ
เคลื่อนไหวขาวดำาเหล่านั้น ซึ่งหมายความว่าสีที่เราเห็นนั้นเป็นส ี
ของลำาแสงในอากาศที่สาดผสมกันไปทาบทับกันจนเป็นภาพสี
ปรากฏขึ้น 

วิธีการซ้อนภาพ monotone กับการเลเยอร์ของสีโปร่งแสง (trans- 
lucent colour) ที่กล่าวถึงข้างต้นถูกนำามาใช้ ทั้งในงานสถาปัตย- 
กรรมและงานออกแบบพื้นที่ภายในของโครงการ THE MIST HOT 
SPRING HOTEL ดังจะเห็นได้จาก façade กรุกระจกสีลงบนโครง- 
สร้างท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากน่ังร้านไม้ไผ่ยาวตลอดแนวอาคาร 
ซึ่งสร้างการปรากฏของสีขึ้นในบริเวณระเบียง เมื่อผนังกระจกที่
เป็นเหมือน double layer ของตัวอาคาร กระทบกับแสงที่สาดส่อง
ผ่านมา โดยเฉพาะกับภายในบริเวณห้องพัก ที่แสงที่ส่องผ่านตัว
กรองเหล่านั้นสร้างให้เกิดแพทเทิร์นสีผสานแบบต่างๆ ลงบนพื้น 
ผนังและเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้องอย่างมีเอกลักษณ์ ในทางกลับกัน 
หากเรามองผ่านผนังกระจกสีดังกล่าวออกไปจากภายในตัวอาคาร 
façade กระจกดังกล่าวจะทำาหน้าที่ย้อมสีท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ 
ของวันให้น่าสนใจมากขึ้น และเพื่อเน้นย้ำาเอฟเฟ็กต์ที่ว่ามานี้ โทนส ี
monotone อย่างขาวและดำา จึงถูกนำามาใช้กับอาคารและการตกแต่ง 
ภายในท้ังหมดเพ่ือให้สีสันของแสงท่ีสาดเข้าและเงาท่ีทอดทับปรากฏ 
ชัดเจนมากขึ้น

องค์ประกอบสำาคัญที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างน้ำาพุร้อนที่
อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินกว่า 20 เมตร ก็เช่นกันที่ถูกทำาให้กลับมามี
บทบาทในโครงการอีกครั้ง Department of Architecture ครุ่นคิด
ถึงการนำาคุณลักษณะของน้ำาพุร้อนที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของ

 The ‘nothingness’ of the site served as a catalyst for 
Department of Architecture who later realized that ‘color’ 
was the missing element in the town’s somber environ- 
ment. The idea led to the design of the user’s sensorial 
experience through the way people interact with colors. 
Amata Luphaiboon of Department of Architecture told 
art4d that they were inspired by the birth of color movies 
in the early 20th  Century when color films had not yet 
been introduced to filmmaking. The coloring technique 
was done by hand, frame by frame, with the black and 
white film being dyed with layers of colors to create 
coloring effects on the projected moving images. The 
light was projected through the air, filtered, intermixed 
and superimposed with colors into moving visuals.
 
The superimposition of monotonic images and layers of
translucent colors was incorporated into the architectural 
and interior elements of THE MIST HOT SPRING HOTEL. 
The façade with its colored glass clad on the bamboo 
scaffolding-inspired structure installed along the build- 
ing interacts with the rays of light and created are effects 
of light and color on the terrace area. The filtered light 
renders interesting patterns of colors on the floor, walls 
and furniture in each room. In reverse, if one were to 
look through the colored glass walls from the building’s 
interior space, this very same façade functions as a 
filter that dyes the sky different hues throughout the day, 
making the surrounding environment to be more inte- 
resting. The emphasis is put on the presence of the 
colored light while the monotonic colors such as white 
and black are used with both the building and interior 
decorations, allowing for the colors of the projected 
light and shadow to be accentuated.
 
The hot spring buried 20 meters underground is made 
present as a key element of the program. Department 
of Architecture contemplated the role of the hot spring, 
which serves as the heart of the project, and decided 

บน
สเปคตรัมของแสงท้องฟ้า
เมืองไทยถูกนำามาใช้กับ 
façade กระจกของอาคาร 
ที่มีมวลอากาศสีเทาหม่น
ของเมือง Zhengzhou เป็น
ฉากหลัง
 
ABOVE
THE COLOR OF THE GLASS 
FAÇADE CREATING THE 
SECOND SKIN OF THE 
BUILDING IS INSPIRED 
BY THE SPECTRUM OF 
THAILAND’S SKY AND 
CORRESPONDS TO 
THE ENVIRONMENT OF 
ZHENGZHOU 

THE ‘NOTHING-
NESS’ OF THE 
SITE SERVED AS 
A CATALYST FOR 
DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE 
WHO LATER 
REALIZED THAT 
‘COLOR’ WAS 
THE MISSING 
ELEMENT IN THE 
TOWN’S SOMBER 
ENVIRONMENT
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บน
แสงที่สาดผ่านผนังกระจกสี ถูก
ย้อมให้เป็นเฉดต่างๆ ทาบลงบน
พื้นที่ภายในอย่างน่าสนใจ
 
ABOVE
THE COLOR OF THE REFLECTION 
THAT IS ENHANCED BY THE 
GLASS FAÇADE

ล่าง
หมอกที่ถูกสร้างให้ฟุ้งกระจาย
ขึ้นมาจากผิวสระ ผสมผสานกับ
หมอกจริงในธรรมชาติ ช่วยพราง
บริเวณ private hot spring pool 
ให้พ้นจากสายตาของคนในอาคาร
 
BELOW
BOTH THE ORGANIC AND 
ARTIFICIAL MIST PLAY 
A SIGNIFICANT ROLE IN 
GENERATING A SENSE OF 
PRIVACY AROUND THE PRIVATE 
HOT SPRING POOL

โรงแรมแห่งนี้ มานำาเสนอผ่านประสบการณ์ทางการรับรู้ของ
แขกที่มาพัก พวกเขาสนใจที่จะนำา “ความเป็นน้ำาพุร้อน” โดย 
เฉพาะลักษณะของภาพอันรางเลือนที่ไอน้ำาสร้างขึ้น มาสัง- 
เคราะห์เป็นแนวคิดเชิงการออกแบบของทั้งผังโครงการ 
(masterplan) งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบพ้ืนท่ีภายใน 
นักออกแบบวางผังโครงการโดยให้อาคารทั้ง 5 หลังรายล้อม 
สระน้ำาที่สร้างขึ้น และกำาหนดให้กลุ่มศาลาขนาดเล็กซึ่งเป็น  
private hot spring pool ตั้งอยู่กลางสระน้ำานั้น ระยะระหว่าง 
ศาลากับ public space ที่ห่างกันไม่มากนัก ทำาให้ความเป็น
ส่วนตัวของกิจกรรมในศาลาเหล่านั้นเป็นประเด็นที่น่ากังวล 
แต่ด้วยการพ่นไอน้ำาให้ฟุ้งขึ้นมาจากสระให้กลายเป็นม่าน
ไอน้ำาก็ช่วยพราง และบังตาให้แขกที่ทำากิจกรรมใน private 
hot spring pool พ้นจากการมองเห็นของคนบนอาคารได้เป็น
อย่างดี ตรงน้ีเองท่ีแสดงให้เห็นว่าไอน้ำาจากน้ำาพุร้อนทำาหน้าท่ี 
สองบทบาทไปพร้อมกัน ในทางหนึ่งคือมันทำาหน้าที่เป็นฉาก
กั้นทางสายตา แต่พร้อมกันนั้นมันก็ไม่ทำาลายความเชื่อมต่อ
ถึงกันของพื้นที่ส่วนต่างๆ บริเวณสระน้ำา 

เรื่องราวของไอน้ำายังถูกนำาเข้ามายังพื้นที่ภายในด้วย ผ่าน
ศิลปะจัดวางขนาดใหญ่หลายๆ ชิ้นภายในอาคารที่ช่วยกัน
สื่อสารสุนทรียภาพของไอน้ำาในสถานภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ประติมากรรมเส้นสายที่ร้อยจากเม็ดคริสตัลทิ้งตัวจากบน
เพดาน ที่จังหวะของการจัดเรียงก่อให้เกิดแพทเทิร์นที่เปลี่ยน
ไปตามองศาของการมองคล้ายกับประกายแดดที่สะท้อนอยู่ใน
ละอองไอน้ำา งานศิลปะที่ล่องลอยอยู่เหนือบริเวณล็อบบี้ชิ้นนี้ 
สร้างความรู้สึกที่เหมือนถูกปกคลุมด้วยละอองของแสงให้กับ
ผู้คนที่อยู่ภายใต้ชิ้นงานในขณะเดียวกันก็ไม่บดบังทัศนียภาพ
นอกอาคาร เพราะมันมีความโปร่งที่เปิดมุมมองให้เรามอง
ออกไปภายนอกได้

to make its presence more discernible to the hotel’s 
guests. They were particularly interested in the idea 
of synthesizing the design concept of the project’s 
master plan, architecture and interior space using 
the obscured forms and images created by the mist 
from the hot springs. The architects materialized the 
masterplan by situating the five buildings to surround 
the manmade pool with a cluster of small pavilions, 
which serve as the hotel’s private hot spring pools, 
situated right in the middle of the large pool. With 
the limited distance between the pavilions and the 
public space, the privacy of the guests who use the 
private pool became a concern. However, the mist 
of the steam coming from the pool perfectly partitions 
and prevents the  private hot spring pool from being 
visually accessed by the surrounding buildings. The 
design incorporates the presence of the mist by 
giving it the role of a natural curtain while the con- 
nectivity of the functional spaces around the pool 
is kept from being physically disrupted.
 
The story of the mist plays a part in the narrative of 
the interior design through the presence of a number 
of large-scale sculptures. The art pieces convey the 
aesthetics of the mist in various forms and condi- 
tions. The lines of the braided crystals form a sculp- 
ture that is hung from the ceiling in a rhythm that 
creates varying patterns when viewed from different 
angles, similar to the spectrum of light reflected on 
the particles of the mist. The floating artwork above  
the lobby creates the feeling of being misted with 
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นอกจากผลงานนี้แล้ว ยังมีงานศิลปะติดตั้งอยู่ในจุดอื่นๆ ของอาคาร
อีกหลายชิ้น เช่น ประติมากรรมขนาดใหญ่ในบริเวณเอเทรียมของโถง
ทางเดินหน้าห้องพักที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคลื่นที่แผ่บนผิวน้ำาเมื่อ 
มีหยดน้ำาตกลงมากระทบ รวมท้ังการกระดอนข้ึนของหยดน้ำาท่ีต่อเน่ือง 
มาบริเวณเดียวกันนี้ นักออกแบบเลือกใช้แผ่นสเตนเลสร่วมกับหินมา
กรุผนังปลายทางเดินด้วยลวดลายที่สื่อถึงไอน้ำา คุณสมบัติการสะท้อน
ของโลหะดังกล่าวช่วยลวงตาให้พื้นที่บริเวณนี้ดูสูงขึ้น นอกจากนี้ เมื่อ
ไล่สายตาขึ้นไป เราจะพบบันไดย่อยที่เชื่อมระหว่างทางเดินอาคารทั้ง
สองฝั่ง ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความพิเศษให้กับพื้นที่โถงทางเดินที่มักจะ
ถูกละเลยในด้านการออกแบบด้วยการลวงตาเพื่อให้เกิดการรับรู้เรื่อง
ขนาดและแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม 

ในส่วนของภัตตาคาร นักออกแบบนำาเอาเอฟเฟ็กต์ของการมองเห็น 
รูปร่างก้อนเมฆในลักษณะย้อนแสง (silver lining effect) มาใช้ในการ 
ออกแบบฉากอะคริลิคใส ที่ใช้กั้นพื้นที่บริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร
แต่ละชุด เม่ือมีแสงส่องผ่านแผ่นอะคริลิคท่ีได้รับการพ่นทรายไว้บริเวณ 
ขอบ ส่วนขอบของแผ่นอะคริลิคจะเรืองข้ึนมาทำาให้เห็นเอาท์ไลน์คดโค้ง 
เลียนแบบขอบของเมฆ เมื่อควบคุมให้ไฟนั้นเปลี่ยนสี บรรยากาศโดย
รวมในห้องก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ความพยายามในการทดลองและ
เล่นกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่ได้กล่าว
ถึงในที่นี้ แต่สิ่งซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมนักออกแบบที่พวกเขา
อยากจะกล่าวถึงก็คือ ผลงานศิลปะที่กล่าวมาได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น
ด้วยความสามารถของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยแทบทั้งสิ้น 

the debris of light and, while spectacular in its presence, 
the piece does not block access to the outside view 
thanks to the airiness of its mass that allows for visual 
access to the outside surroundings.
 
Apart from this particular piece, other artworks can be 
found in different parts of the interior. Another large-scale 
sculpture installed at the atrium of the corridor in front of 
the hotel’s rooms is inspired by the shape of the waves 
caused by water droplets and the mass of splashed water 
that such effect creates. The design team uses stainless 
steel sheets and stone to create a pattern that symbolically 
represents the physicality of the mist. The reflective element 
of the steel creates an illusion, causing the space to look 
loftier. Looking up, one can see small stairways that link the 
walkways between the two buildings together. All the ele- 
ments combined make the usually neglected corridor area 
to be more distinctive, which results from the design that 
deviates from people’s common perceptions and expe- 
riences of scale and gravity.
 
With the restaurant, the team employs the silver lining effect 
of clouds in the design of transparent acrylic partitions used 
to separate each dining table from one another. When 
touched by the light, the sandblasted edges of the acrylic 
panels illuminate and mimic the curved silhouette of clouds 
while the lighting is controlled to change the mood of the 
room as desired. There are far greater details in terms of 
the attempts to experiment and play with different qualities 
of the materials, but one of the things the design team 
seemed to be very proud of was how most of the works of 
art were created from the minds and skills of Thai craftsmen 
and artists.
 

บนซ้าย
ลักษณะขอบมลังเมลืองของ
ก้อนเมฆยามถูกแสงส่องถูก
นำามาใช้เป็นองค์ประกอบที่
สร้างจุดเด่นให้กับภัตตาคาร
ของโรงแรม 
 
ABOVE LEFT
THE ARCHITECTS UTILIZED 
THE FORM OF THE SILVER 
LINING EFFECT OF THE 
CLOUDS AS A DECORATIVE 
ELEMENT WITHIN THE HOTEL 
RESTAURANT AREA

ล่างซ้าย
นักออกแบบนำาเสนอความ
รู้สึกของแรงโน้มถ่วงในมุม
กลับผ่านประติมากรรมโลหะ
ที่สื่อถึงการกระดอนของ
หยดน้ำา
 
BELOW LEFT
THE SENSE OF INVERTED 
GRAVITY IS REPRESENTED 
THROUGH THE DROP-LIKE 
METAL SCULPTURE 

ล่างขวา
เม็ดคริสตัลจำานวนมากถูก
นำามาเรียงร้อยโดยทีมช่าง
ฝีมือชาวไทยอย่างเป็นจังหวะ 
สร้างความรู้สึกว่าพื้นที่ล็อบบี้
และบาร์นั้นถูกปกคลุมด้วย
หมอกบางๆ
 
BELOW RIGHT
COUNTLESS PIECES OF 
CRYSTAL COME TOGETHER 
IN A SCULPTURE MADE BY 
THIS THAI ARTISAN THAT 
CREATES A SENSE OF BEING 
ENVELOPED IN A LAYER 
OF MIST
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บน
ผังโครงการประกอบด้วยสระน้ำา ราย
ล้อมด้วยอาคาร 5 หลัง อาคารที่ลอย
เด่นอยู่กลางสระคือศาลาขนาดเล็ก
จำานวนหลายหลังซึ่งเป็น private hot 
spring pool 
 
ABOVE
THE MASTERPLAN OF THE HOTEL 
CONSISTS OF FIVE BUILDINGS 
SURROUNDED BY THE MAIN POOL 
WHERE A CLUSTER OF PRIVATE HOT 
SPRING POOLS ARE SITUATED

THE MIST HOT SPRING HOTEL แทรกตัวกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริบทได้อย่างทรงพลังด้วยการแปลงธรรมชาติให้กลายมาเป็น 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแสง ผิวน้ำาในสระ หรือ 
ไอของน้ำาพุร้อน มันพร้อมจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละฤดูกาลอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุด การใช้เทคนิคทางสถาปัตย- 
กรรมทั้งภายนอก ภายใน รวมทั้งการออกแบบแสงและการสร้าง- 
สรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กันของ Department of Architecture 
ช่วย visualize และ materialize สิ่งที่จับต้องได้ยากมาสู่การรับรู้ 
ของคน ซึ่งนั่นทำาให้เกิดการประสานและบรรจบกันของความจริง 
และความเหนือจริงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีหมอกธรรมชาติ 
และหมอกที่สร้างขึ้นฟุ้งขึ้นมารวมกัน หรือการรับรู้สีที่จะปรากฏ
ขึ้นเฉพาะเมื่อมีแสงเท่านั้นในพื้นที่ไร้สี ภายในความเรียบนิ่งของ
รูปทรงอาคารน้ันบรรจุไว้ซ่ึงเร่ืองราวของธรรมชาติและประสบการณ์ 
การรับรู้ที่เกิดขึ้นที่ผู้ออกแบบตั้งใจรวบรวมไว้เป็นอย่างดี  

THE MIST HOT SPRING HOTEL places itself amongst 
an unconventional context as it transforms natural ele- 
ments such as sunlight, waves of water in the pool or 
the mist of the hot springs into unique architectural ele- 
ments. It is designed to respond to the changing of the 
seasons in the most natural and powerful ways. Depart- 
ment of Architecture’s use of architectural techniques 
with both the interior spaces and exterior structure, in- 
cluding the lighting design and artworks, help to mate- 
rialize and visualize the abstract elements into some- 
thing palpable for human’s sensory perceptions. What 
the work does is to harmonize and intertwine reality and 
surreal elements from the clash of the natural to man- 
made mist or the way colors can only be perceived when 
there is light present, and existing as a part of its serene, 
unassuming form are stories of nature and beautifully 
curated sensorial experiences.

departmentofarchitecture.co.th

DEPARTMENT OF 
ARCHITECTURE’S 
USE OF ARCHI- 
TECTURAL TECH- 
NIQUES HELP 
TO MATERIALIZE 
THE ABSTRACT 
ELEMENTS INTO 
SOMETHING 
PALPABLE

20180626_the mist_art4d260.indd   51 3/7/2561 BE   02:53



52

ART

20180626_signature art prize_art4d260indd.indd   52 3/7/2561 BE   03:38



5353

ARTTEXT & PHOTO: NAPAT CHARITBUTRA

A PROPER SPACE FOR SOME 
DESERVING ART PIECES

THIS YEAR’S SIGNATURE ART PRIZE FEATURES WORKS OF ART FROM 15 
FINALISTS WORKING IN CENTRAL ASIA AND THE ASIA PACIFIC, SHOWCASING 

WHAT HAPPENED IN OUR REGION DURING THE LAST THREE YEARS

Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art 
Prize 2018 เป็นงานประกาศรางวัลทางศลิปะในภูมิ- 
ภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียกลางที่จัดขึ้นที่สิงคโปร ์
ทกุสามปี โดยมี Asia Pacific Breweries Foundation 
และ Singapore Art Museum เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ระบบการคัดเลือกและตัดสินผลงานของรายการนี้ใช้
วิธีการเสนอช่ือเข้าประกวดโดย nominator (ขอ
เรียกว่าแมวมอง) จ�านวน 38 คน (ใน 40 ประเทศ) 
ที่จะส่งผลงานเข้ามาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมิวเซียม อย่างเช่น Bose Krishnamachari 
(ผู้อ�านวยการ Kochi Biennale Foundation) 
Mami Kataoka, Joyce Toh, Dr. Gerard Vaughan, 
Wong Hoy Cheong เป็นผู้คัดเลือกผลงานอีกที 

ปีนี้ศิลปินที่เข้ารอบสุดท้ายมีทั้งหมด 15 คน และ
ผลงานศลิปะจากศลิปินทีเ่ข้ารอบสุดท้ายกถ็กูน�ามาโชว์ 
ที่ Singapore Art Museum เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
จะจดัแสดงระหว่างวันที ่25 พฤษภาคม - 2 กันยายน 
รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 3 เดือน ค�าถามแรกที่เราฉุกคิด
ขึ้นมาคือ คิวเรเตอร์จะท�าให้ทุกๆ ผลงานมาอยู่ร่วม
กันในสเปซเดียวได้ด้วยวิธีไหน เมื่อผลงานแต่ละชิ้นมี
เนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ค�าถามนี้ก็
กลายเป็นค�าถามที่ไม่น่าเอามาตั้งค�าถามแต่แรกเมื่อ
เราพบว่าสเปซถูกจัดการเป็นอย่างดี ห้องนิทรรศการ
ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่สองแบบ คือพื้นที่ปิดล้อมมิดชิด
ส�าหรบังานวิดีโออาร์ต และ mixed media installation 
และพื้นที่เปิดที่ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่ติดตั้งผลงานที่ไม่มี
เสียง อย่างเช่น ผลงานจากศลิปินไทย ทศันยั เศรษฐเสร ี
Untitled (Hua Lamphong), 2016 ที่ได้ผนังห้อง
ด้านหนึ่งไปเป็นที่ติดต้ังผลงานคนเดียว และ The 
Infinite Episode, 2016 ประติมากรรมสัตว์ย่อส่วน
โดย Jitish Kallat ศิลปินจากอินเดีย (นี่เป็นปีแรกที่ 
Signature Art Prize มีงานศิลปะจากทวีปเอเชียกลาง
มาร่วมจัดแสดง) 

ถ้ามองพื้นที่นิทรรศการจากมุมบนเราจะเห็นว่าห้อง
นิทรรศการมีแกนการจัดวางผลงาน 2 แกนที่ซ้อนกัน
อยู่ ห้องนทิรรศการส่ีเหล่ียมผืนผ้าถูกก้ันเป็นห้องย่อยๆ 
จ�านวน 8 ห้อง และมีถึง 5 ห้องทีว่างตัวตามแนวความ 
กว้างของห้องนทิรรศการซึง่ท�าให้พ้ืนทีท่ัง้หมดถูกซอย 
ออกเป็นตารางไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม ความ
แข็งของกริดที่ให้อารมณ์แบบทางการ (เหมือนกับ
การเดินดูของในพิพิธภัณฑ์) ก็ถูกคั่นด้วยกล่อง
ส่ีเหล่ียมบรเิวณกึง่กลางพ้ืนทีท่ีถ่กูวางท�ามุม 45 องศา 
กับแกนหลักของห้อง กล่องลูกบาศก์ที่ว่าถูกใช้เป็น

Held in Singapore with Asia Pacific Brew- 
eries Foundation  and  Singapore Art Museum  
as the hosts, Asia Pacific Breweries Found- 
ation Signature Art Prize 2018  is a triennial 
art prize that puts its focus on outstanding 
works of Contemporary art by artists from 
 the Asia-Pacific rim  to the region of Central 
Asia. The selection criteria is done by 38 
nominators from 40 countries, each selects 
and submits the works for the second round 
of selection conducted by the members of the 
jury from notable museums such as  Kochi 
Biennale Foundation’s Director Bose Krish- 
namachari, Mami Kataoka, Joyce Toh, 
Dr. Gerard Vaughan and Wong Hoy Cheong.
 
The 2018 installment sees 15 finalists whose 
works are put together into the exhibition 
that is being showcased at Singapore Art 
Museum  from the 25th  of May through the 
2nd of September. The first question that 
comes to mind is how can the curators put 
all the works in one exhibition space consi- 
dering the fact that these works of art con- 
tain different content and use various forms 
of artistic mediums. But such concern was 
thrown out the window after we witnessed 
the impressive nature of the exhibition’s 
curation. The exhibition room is divided into 
two different types of spaces, one is en- 
closed for video art and mixed media instal- 
lations while the other is an open area where 
soundless works such as Thasnai Setha- 
seree’s ‘Untitled (Hua Lamphong),’ 2016, 
which takes over the entire wall or ‘The Infi- 
nite Episode,’ 2016, a miniature sculpture by 
Indian artist, Jitish Kallat are installed—
this marks the first year for Signature Art 
Prize  to feature works by Central Asian 
artists.
 
From the top view, one can see that the 
exhibition space is designed to have two 
overlaid axes. The rectangular exhibition 
room is divided into eight smaller spaces 
with five of them resting along the longer 
side, which naturally sub-divides the entire 
space into grids. Nevertheless, the sharpness 
of the grid, which results in the formality of 

หน้านี้และหน้าตรงข้าม
He was lost yesterday and we 
found him today และ Museum 
of the Lost, 2015 ผลงาน
ภาพถ่าย และ archival material 
โดยศิลปินคู่หูสามีภรรยาชาว
ฮ่องกง Leung Chi Wo และ 
Sara Wong 

THIS PAGE AND OPPOSITE PAGE
‘HE WAS LOST YESTERDAY AND 
WE FOUND HIM TODAY’ AND 
‘MUSEUM OF THE LOST,’ 2015 
PHOTOGRAPH AND ARCHIVAL 
MATERIALS BY HONG KONG 
ARTISTS, LEUNG CHI WO AND 
SARA WONG
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ห้องของศิลปินชาวเกาหลีใต้ Bae Young-Whan จัดแสดง 
Abstract Verb - Can you remember?, 2016 วิดีโออาร์ต 4 
จอที่ถูกฉายข้ึนบนผนังทั้งส่ีด้านของห้อง (ซึ่งถือว่าเป็นผล
งานที่เหมาะกับการจัดแสดงในห้องวางที่ลอยอยู่กลางห้องที
เดียวเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ชมก�าลังถูกอะไรบาง
อย่างโอบล้อม) การวางห้องท�ามุม 45 องศา บริเวณก่ึง-
กลางห้องยังบีบให้ทางเดินแคบลงเป็นคอขวดก่อนจะเปิดไปสู่
พ้ืนที่โถงกลางเปิดโล่งของห้องนทิรรศการ ทีท่ีเ่ราจะได้พบกบั
งานประติมากรรมขนาดใหญ่ Kaokao #1 (โดย Mata Aho 
Collective จากนิวซีแลนด์) นอกจากนั้นความมืดในห้อง
นิทรรศการยังช่วยเน้นความดราม่าในพื้นที่และท�าให้เกิด
เอฟเฟ็กต์บางอย่างนั่นคือความเซอร์ไพรส์กับพ้ืนที่เปิดโล่ง
ขนาดใหญ่ที่อยู่ปลายทางเดินอีกด้วย

ผลงานแต่ละชิ้นที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องแต่ละห้องดูเหมือนจะตัด 
ขาดกนัแต่กมี็ความเช่ือมโยงกนัอยู่ในท ีเนือ้หาผลงานส่วนใหญ่ 
ในนิทรรศการนี้ข้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้ง
สิ้น สื่อออนไลน์จากฮ่องกงอย่าง CoBo Social ชี้ประเด็นหนึ่ง
ที่น่าสนใจว่า “หรือว่าประวัติศาสตร์จะกลายเป็นจุดขายที่ท�า 
ให้งานศลิปะดูน่าสนใจ” เพราะผลงานแทบจะทกุช้ินในนทิรรศ- 
การนี้พูดถึงประวัติศาสตร์กระแสรองที่มีธรรมชาติร่วมกัน
หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความฉาวโฉ่ ความรุนแรง ความ
สูญเสีย และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ถูกน�าเสนออกมาผ่านงาน
ศิลปะที่สวยงาม 

the space (similar to the circulation of a museum), 
is partitioned with a square box located in the middle 
of the exhibition area. The box, situated at a 45 de- 
gree angle to the room’s core axis, is used as a 
room where South Korean artist, Bae Young-Whan, 
showcases a work of video art titled ‘Abstract Verb  - 
Can you Remember?’ (2016), which is screened on 
the four walls of the room, the sense of enclosure 
that the space creates is perfect for the nature of the 
video art. The 45-degree orientation of the box 
forces the walkway to be narrower before it event- 
ually opens up to an open space in the middle of the 
room where a large scale sculpture ‘Kaokao #1’ by  
New Zealand’s Mata Aho Collective makes its 
presence. The darkness of the room helps accen- 
tuate the dramatic atmosphere as users are sur- 
prised by the shock space effect that comes in the 
form of a spacious exhibition area waiting at the 
end of the walkway.
 
While the works hidden in each of the exhibition 
rooms seem physically disconnected, they are par- 
tially linked. It’s obvious that most of the content 
revolves around different regional histories (as the 
headline of Hong Kong-based online media agency 
CoBo Social interestingly writes ‘When History 
Becomes a Catalyst in Art Making’)    especially 
when considering the fact that almost every work 
in the exhibition talks about non-mainstream his- 
tories whose shared natures such as controversy, 
violence and loss are translated into beautiful and 
compelling works of art.

บน
Pulp: A Short Biography 
of the Banish Book. Vol 
I: Written in the Margin, 
2014 - 2016 อินสตอลเลช่ัน 
ที่แตกตัวออกมาจากซีรีส์
หนังสือ Pulp โดย Shubigi 
Rao

ABOVE
‘PULP: A SHORT BIOGRAPHY 
OF THE BANISHED BOOK. 
VOL I: WRITTEN IN THE 
MARGIN,’ 2014 - 2016, AN 
INSTALLATION FROM THE 
BOOK SERIES ‘PULP’ BY 
SHUBIGI RAO

ONE OF THE 
QUESTIONS THAT 
SIGNATURE ART 
PRIZE 2018 HAS TO 
FACE IS WHAT DOES 
THE JURY USE TO 
JUDGE WHO WILL BE 
THE CHAMPION OF 
THE TOURNAMENT
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แน่นอนว่าศลิปินไม่ใช่นกัประวัติศาสตร์ และการค�านงึถงึสุน- 
ทรียศาสตร์ในการน�าเสนอก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของศิลปิน 
Shubigi Rao ศิลปินตัวแม่ของสิงคโปร์น�าพาร์ทแรกของ 
Pulp ซรีส์ีหนังสือที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของการฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์ุหนังสือ / ห้องสมุด ที่เกิดขึ้นในโลก น�ามาแตก
ออกเป็นงานอินสตอลเลช่ันและวิดีโออาร์ต ใน Pulp: A 
Short Biography of the Banish Book. Vol I: Written 
in the Margin, 2014 - 2016 ศลิปินเดินทางไปสัมภาษณ์
บคุคลที่เป็นพยานพบเห็นการท�าลายล้างหนังสือ ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามช่วยดับไฟห้องสมุด
ในเมือง Sarajevo ที่ถูกเผาท�าลายจากเหตุการณ์ความ
วุ่นวายในยูโกสลาเวียไปจนถึงคนๆ หนึ่งที่พยายามรักษา 
ความบริสุทธิ์ของภาษาโครเอเชียไว้ โดยการตัดเอาค�า
ภาษาเซอร์เบียและรัสเซียออกไปจากรายการสถานีโทร- 
ทัศน์แห่งชาติโครเอเชียทั้งหมด หรืออย่างใน He was 
lost yesterday and we found him today และ Museum 
of the Lost, 2015 โดยศิลปินคู่สามีภรรยาชาวฮ่องกง 
Leung Chi Wo และ Sara Wong ที่ท�างานศิลปะโดยน�า
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (ที่ย้อนไปไกลถึงปี 1935) มา
เป็น reference ในการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเหล่านัน้ไม่ปรากฏ 
หน้าของบุคคลในภาพ (จริงๆ แล้วแบบในภาพคือตัว
ศิลปินเอง) การน�าบุคคลนิรนามในหนังสือพิมพ์มาท�างาน
ครั้งนี้พลิกบทบาทให้ “ตัวประกอบ” เหล่านั้นกลายมา
เป็นตัวละครหลัก หรือพูดอีกแบบก็คือ พวกเขาเปลี่ยนให้
คนที ่“บงัเอญิ” ถกูถ่ายติดมาในเรือ่งเล่าระดับชาติ (grand 
narative) กลายมาเป็นตัวละครหลักในงานศิลปะ (ได้ยิน
มาว่าศิลปินก�าลังพยายามหาบุคคลในภาพด้วย) และ
นอกจากนัน้ การถอดตัวประกอบออกจากบรบิทในภาพ
ข่าวยังส่งผลกลับด้านกัน คอืไม่ใช่ว่ามันท�าให้ figure หลุด
ออกจากประวัติศาสตร์แต่มันยิ่งกระตุ้นให้เราสงสัยใคร่รู้

 Artists are no historians, and we all know that. 
But the consideration for aesthetic values is 
their strong point.  Shubigi Rao, Singapore’s 
notable female artist, breaks down the first part 
of ‘Pulp’, a series of books that features the 
history of book and library destruction in the 
world into an installation and the video art titled 
‘Pulp: A Short Biography of the Banish Book. 
Vol I: Written in the Margin, 2014 – 2016.’   The 
artist traveled to interview the people who wit- 
nessed the demolition of books and libraries 
such as the firefighters who tried to put out the 
fire that was burning down a library in Sarajevo 
as a result of the political unrest in Yugoslavia, 
or an individual who was trying to preserve the 
purity of Croatian language by eliminating all 
the Serbian and Russian vocabularies from all 
the shows broadcasted by Croatia’s National 
Television Station. ‘He was lost yesterday and 
we found him today’  and  ‘Museum of the Lost,’ 
(2015) are the works of Leung Chi Wo  and  Sara 
Wong, a duo artist pair who use photos from 
newspapers dating all the way back to 1935 
as references for their photography. By dis- 
closing the faces of the people in the photo- 
graphs created by the artists (the people in 
these photographs are actually the artists 
themselves), the work turns these unidentified 
individuals from the news into the main charac- 
ters. In other words, Leung Chi Wo  and  Sara 
Wong change the role of the people who were 
accidentally captured in those grand narratives 

บน
วิดีโอที่ Shubigi Rao ถ่าย
ระหว่างการสัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นพยานพบเห็น
การท�าลายล้างหนังสือ

ABOVE
A VIDEO WHERE THE 
ARTIST INTERVIEWS 
THOSE WHO WITNESSED 
THE BOOK DESTRUCTION

ล่าง
Mud Man, 2016 โดย 
Chikako Yamashiro

BELOW
‘MUD MAN,’ 2016 BY 
CHIKAKO YAMASHIRO
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ว่าเขาเหล่านัน้อยู่ในสถานการณ์แบบไหน อยู่ในเหตุการณ์ 
อะไร โดยผู้ชมสามารถสืบค้นรายละเอียดได้ใน Museum of 
Lost ทีศ่ลิปินน�า clipping ข่าวเหล่านัน้มาจดัแสดงคูก่นัด้วย

ในทางตรงกันข้ามกับเนื้อหาของนิทรรศการที่ค่อนข้างเข้มข้น 
(จนถ้าจะดูให้จบครบถ้วนคงต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวัน) 
การคัดเลือกหาศิลปินผู้ชนะเลิศก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าลุ้นน่าติด- 
ตามไม่แพ้กัน ผลงานจากศิลปินสัญชาติต่างๆ ในเอเชีย ที่ทะลุ
การคัดเลือกผ่านเข้ามายังในรอบไฟนอลครั้งนี้มีโอกาสได้รับ
รางวัล Grand Prize เป็นเงินสูงถึง 60,000 SGD (ประมาณ 
1,500,000 บาท) หรือ Juror’s Choice Award (2 รางวัล)  
และ People’s Choice Award เท่าๆ กัน พูดไปแบบนี้แล้ว 
รูสึ้กว่า triennale ครัง้นีไ้ม่ค่อยต่างอะไรกบัการแข่งขันฟุตบอล- 
โลกหรือเอเชียนเกมส์เท่าไหร่นัก จะต่างก็ตรงที่ส�าหรับงาน
ศิลปะนั้น ผลแพ้ชนะไม่ได้วัดกันที่แต้ม ประตูได้เสีย หรือ 
แฟร์เพลย์แบบเกมฟุตบอล นีเ่ป็นอกีหนึง่ค�าถามทีง่านประกวด
ศลิปะทกุๆ รายการต้องเผชิญ นัน่คอืท้ายทีสุ่ดแล้วคณะกรรม- 
การจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์การตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ใน
ทัวร์นาเมนท์นี้ 

ต้นฉบบันีเ้ขียนข้ึนวันที ่25 มิถนุายน 4 วันก่อนหน้าการประกาศ 
รางวัลชนะเลิศ 

into the protagonists of their work (we heard that 
the artists are trying to identify and locate the people 
in the photos). Interestingly, taking the supporting 
actors out of the context leads to an opposite result 
for the work doesn’t actually eliminate these figures 
from the history but on the contrary stimulates 
viewers’ interest and curiosity toward the kind of 
situation they were in. Viewers can search for more 
elaborate details surrounding the images at Museum 
of Lost  where the artists put together clippings of 
the news and display them alongside the artworks. 
 
Equally intense as the content of the works (it takes 
about half a day to go through the entire exhibition) 
is the selection of the winners simply because the 
15 finalists create works that all have the potential 
to become the Grand Prize and take home the 
SGD 60,000 reward that comes with the recog- 
nition, including the two Juror’s Choice Awards and 
the People’ s Choice Award. While there are certain 
elements that make this triennale feel like a World 
Cup and the Asian Games, what’s different is, un- 
like a game of football, scores or a fair game cannot 
determine who wins or loses when it comes to art. 
Just like other art awards, one of the questions that 
 Signature Art Prize 2018 has to face  is what does 
the jury use to judge who will be the champion of 
the tournament.
 
This article was written on the 25th of June 2018, 4 
days before the winners were announced. 

nationalmuseum.sg
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SCULPTURE BY INDIAN 
ARTIST JITISH KALLAT
ABOVE RIGHT, ‘AK-47 
VS. M16’ BY VIETNAMESE 
ART COLLECTIVE, THE 
PROPELLER GROUP

หน้าตรงข้าม
บน, Milky Bay, 2016 โดย 
Yuichiro Tamura 
ล่าง, Kaokao #1, 2014 โดย Mata 
Aho Collective จากประเทศนิวซีแลนด์ 

OPPOSITE PAGE
ABOVE, ‘MILKY BAY,’ 2016 BY 
YUICHIRO TAMURA
BELOW, ‘KAOKAO #1,’ 2014 
BY NEW ZEALAND’S
MATA AHO COLLECTIVE
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ARTTEXT: PIYAPONG BHUMICHITRA PHOTO: KETSIREE WONGWAN
EXCEPT AS NOTED

DON’T LET PRINT-ON-DEMAND 
KILL ARTISTS’ BOOKS 

 WATERPROOF EXHIBITIONS’ FIRST EXHIBITION HAS OPENED 
A NEW PLATFORM FOR ARTISTIC PRINTED MATTER

เริม่ต้นจากความหลงใหลส่ิงทีเ่รยีกว่า artists’ books (ผู้จดัใช้ภาษาไทย 
ว่าสิ่งพิมพ์ศิลปะ) ของ Waterproof Exhibitions (เดี๋ยวมาอธิบายต่อว่า
พวกเขาเป็นใคร) มารวมเข้ากับความสนใจของ Henry Tan ผู้ก่อตั้ง 
Tentacles Gallery ที่ก�าลังอยากจะสร้างแพลตฟอร์มส�าหรับการผลัก-
ดันศลิปินทีใ่ช้หนงัสือเป็นส่ือในการท�างานพอดี Waterproof Exhibitions 
คิดว่าน่าจะดีถ้าได้เริ่มท�าโปรเจ็คต์ที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งพิมพ์ศิลปะอย่าง
จริงจัง อย่างน้อยก็น่าจะท�าให้แพลตฟอร์มที่ Tan ก�าลังสนใจท�าขึ้นมา
นั้นแข็งแรงขึ้น พวกเขาจึงตัดสินใจท�าโปรเจ็คต์ที่เรียกว่า Bibliomania 
เมื่อปลายปี 2560 ร่วมกับ Tentacles Gallery จากนั้นก็เปิด open call 
รบังานศลิปะทีใ่ช้หนงัสือเป็นส่ือเม่ือเดือนธนัวาคมทีผ่่านมาผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายหลักกค็อืเพ่ือสนบัสนนุศลิปินทีท่�างานโดย 
ใช้หนงัสือเป็นส่ือในการน�าเสนอความคดิ และเป็นการสร้างแพลตฟอร์ม 
ส�าหรบัหนงัสือศลิปะทีน่่าสนใจจากศลิปินหรอืใครกต็ามทีท่�าออกมาเพ่ือ 
จัดแสดงและจัดจ�าหน่าย ส่วนเป้าหมายรองลงไปก็คือ เป็นการส�ารวจ
ความสนใจงานประเภทนีข้องศลิปินไทยและศลิปินในภูมิภาค รวมไปถงึ 
ศิลปินนานาชาติในบริบทของประเทศไทยไปในตัว

Waterproof Exhibitions ก่อต้ังโดย นภิษา ลีละศภุพงษ์ และรวิรจุ สุรดินทร์ 
เพื่อเป็นพื้นที่หรือ “ค�าเรียก” ที่พวกเขาใช้ในการท�างานศิลปะและจัด
กิจกรรมศิลปะด้วยกัน ถึงแม้ไม่มีพื้นที่ทางกายภาพของตัวเองก็ไม่ใช่
เรื่องที่ต้องหนักใจ เพราะว่าทั้งคู่ตั้งใจให้ตัวเองเป็นพื้นที่ทางศิลปะเร่- 
ร่อนที่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับแกลเลอรี่อื่นๆ รวมไปถึงการ
สร้างพ้ืนทีท่างศลิปะแบบช่ัวคราวทีไ่หนก็ได้ แนวคดินีเ้กิดข้ึนต้ังแต่ตอน 
ทีท่ัง้คูไ่ปเรยีนต่อทีเ่บลเยียม (นภิษาเรยีนกราฟิกดีไซน์ที ่Royal Academy 
of Fine Arts Antwerp ส่วนรวิรุจเรียนเพ้นท์ติ้ง ที่ Royal Academy of 
Fine Arts Ghent) ทัง้สองคนต้องท�าโปรเจค็ต์ตอนเรยีนในอพาร์ทเมนท์ 
ทีพั่กทีมี่พ้ืนทีจ่�ากัด ช่วงทีน่ภิษาก�าลังท�ารเีสิร์ชเรือ่ง Fictional Museum 
ของ Marcel Broodthaers กวีที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของ
เบลเยียม เธอเกิดความคิดอยากจะจัดแสดงผลงานของตัวเองที่ระเบียง
อพาร์ทเมนท์ เพราะไม่เข้าใจว่าจะท�าระเบียงใหญ่ขนาดนี้มาท�าไม 

It all began with the passion that Waterproof Exhibitions 
has for artists’ books (what or who is Waterproof Exhibitions 
will be elaborated upon later in this article), combined with 
the interests of Henry Tan, the founder of Tentacles Gallery, 
who was at the time, looking for a platform to support artists 
who use books as their artistic medium. Waterproof Exhibi- 
tions thought it would be nice to make its debut with a 
serious artists’ books project because, at the very least, it 
would help strengthen the platform Tan is trying to develop. 
They decided to collaborate with Tentacles Gallery and 
initiate Bibliomania in late 2017, followed by an open call 
for submissions of works of art that use books as the form 
of artistic expression. The project serves as a platform for 
artists’ books created and published by artists and indivi- 
duals from different professional disciplines. The secondary 
objective that Waterproof Exhibitions has set out for the 
project is its ability to enable them to explore the interests of 
Thai, Southeast Asian and international artists working in 
this particular genre of art within the context of Thailand.

 Founded by Napisa Leelasuphapong and Rawiruj Suradin, 
Waterproof Exhibitions is intended to serve as a space as 
well as a term used to represent their collaborations in art 
projects or art-related activities. The fact that Waterproof 
Exhibitions does not have any physical space to operate in 
is not something Leelasuphapong nor Suradin worry about. 
One of the reasons is that it is their intention to position 
Waterproof Exhibitions as a traveling art space that can 
freely collaborate with other galleries, including setting up 
temporary exhibitions at any possible venue. Such concept 
came to mind when Leelasuphapong and Suradin were 
studying in Belgium (Leelasuphapong was a graphic design 

หน้านี้
ซ้าย, โปสเตอร์ของงาน
ที่จัดท�าโดย Waterproof 
Exhibitions
ขวา, fictional library ห้อง
สมุดขนาดกะทัดรัด (ใน
รูปฟอร์มของชั้นหนังสือ)

THIS PAGE
LEFT, A POSTER FOR 
THE EVENT DESIGNED BY 
WATERPROOF EXHIBITIONS 
THEMSELVES
RIGHT, A SMALL-SCALE 
FICTIONAL LIBRARY IN THE 
FORM OF A BOOKSHELF

หน้าตรงข้าม
สิ่งพิมพ์ศิลปะทั้งหมดที่เข้า
ร่วมโปรเจ็คต์ Bibliomania 
2018

OPPOSITE PAGE
ALL THE ARTISTS’ BOOKS 
THAT PARTICIPATED IN 
THE BIBLIOMANIA 2018 
EXHIBITION
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(ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ห้องทั้งหมด) ในเมื่อใช้งานจริงไม่
เคยได้เลยเพราะอากาศทีห่นาวและฝนตกแทบจะตลอดเวลาของ
เบลเยียม รวิรจุเป็นคนนกึถงึช่ือ Waterproof ข้ึนมา ส่วนนทิรรศ- 
การก็มาจากไอเดียที่พวกเขากะจะส่งบัตรเชิญไปทั่ว ถึงใครก ็
ได้ทีส่นใจอยากมาดูงานศลิปะทีร่ะเบยีงอพาร์ทเมนท์โดยมีข้อแม้ 
คอื ต้องนดัล่วงหน้า / กดกริง่เรยีก และต้องยอมเดินผ่านพ้ืนที่ 
ส่วนตัวของพวกเขาก่อนที่จะได้ไปชมงานที่ระเบียงด้านนอก 
ถึงไม่ได้จัดโชว์ที่ระเบียงอย่างที่คิดไว้กันจริงๆ แต่ความคิด
ตอนนั้นก็พัฒนาจนกลายมาเป็นโปรเจ็คต์ที่เกิดข้ึนแล้วจริงๆ 
อย่าง Bibliomania 

การรับผลงานจากศิลปินในปีแรกของ Bibliomania มีเงื่อนไข
คือ ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ศิลปะที่ใช้รูปแบบของหนังสือเป็นพื้นที่ใน
การทดลองสร้างงาน ไม่มีข้อจ�ากัดของเนือ้หา ขนาด รปูแบบ 
เทคนคิในการท�า รวมทัง้ไม่จ�ากดัสัญชาติ เพศสภาพ และอายุ
ของผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการ พวกเขาต้ังใจเลือกใช้ค�าว่า 
artists’ publications หรือไม่ก็ artists’ books จงใจไม่ใช้ค�า
ว่า art book หรือค�าว่า zine ในประกาศรับสมัครผลงานเพราะ
ค�าว่า art book นั้นกว้างไป ส่วน zine นั้นก็มีจุดเริ่มต้นที่ต่าง
จาก aritists’ books อย่างชัดเจน 

Waterproof Exhibitions บอกกับเราว่าพวกเขาสนใจความ
เคลื่อนไหวของศิลปิน conceptual ทางฝั่งตะวันตกในช่วงยุค 
60s-70s เพราะหลายอย่างทีศ่ลิปินกลุ่มนีท้�าข้ึนมานัน้สามารถ 
อธิบายได้ดีว่า artists’ books ไม่ได้เป็นแค่กระดาษที่มีเนื้อหา
แล้วจับมาเย็บรวมเป็นเล่มเท่านั้น แต่มันมีลักษณะและวิธีการ
เฉพาะตัวบางอย่างจากศิลปินแต่ละคนที่ท�าให้ส่ือชนิดนี้เป็น
ผลงานศิลปะได้ด้วยตัวของมันเอง ศิลปินกลุ่มนี้เชื่อว่า artists’ 
books คือพื้นที่ศิลปะทางเลือกอีกชนิดที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้อง

student at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp 
while Suradin was studying painting at the Royal 
Academy of Fine Arts Ghent). In the confined space 
of their apartments was where the two friends spent 
time working on their class projects. While Leelasu- 
phapong was working on research about Marcel 
Broodthaers’s fictional museum, the poet turned 
Belgium’s prominent artist, she got hooked on the 
idea of organizing her own art show out on the bal- 
cony of their apartment unit, mainly because she 
didn’t understand the point of the room having a 
balcony (it takes up ¼ of the entire space of the 
room) especially when considering the fact that it 
had never been used due to Belgium’s extremely 
cold and rainy weather all year long. Suradin was 
the one who thought of the name ‘Waterproof’ while 
the exhibition was derived from the two’s idea to 
send out invitations to whoever might be interested 
with three conditions, one being that visits could  
only be made through reservations, and visitors must 
buzz the bell and walk past their living space in order 
to see the works exhibited out on the balcony. 
Although the show didn’t really happen, the idea 
that they had at the time eventually developed into 
‘Bibliomania.’

 The selection criteria that the first Bibliomania set 
out for the submitted works was an open call for 
artists’ books, which essentially refers to a work of 
art that uses a book as the medium for its artistic 
experiment with no limitations in terms of content, 
size, style or production techniques as well as the 
creator’s nationality, gender and age. They inten- 
tionally used the term ‘artists’ publications’ or ‘artists’ 
books’ instead of ‘art book’ or ‘zine’ in the application 
form mainly because the term ‘art book’ implies a 
definition that is too broad whereas ‘zine’ has an 
entirely different origin from artists’ books.
 
Waterproof Exhibitions told us that they are inte- 
rested in the movement of the 60s-70s Conceptual 
artists from the West. Several contributions from 
this particular artistic movement perfectly encap- 
sulate the definition of ‘artists’ books’ as something 
that is more than just pages of paper bound together 
into a book, but instead an object created as a 
result of an artist’s modus operandi, which is what 
makes this type of medium an artwork on its own.
 
This group of artists believes that artists’ books as 
an art form are an alternative art space that can be 
appreciated without the need for one to buy a ticket 
in order to get into a gallery or a museum space, 
making the medium more democratic than other 
conventional forms of art for it can be owned at an 
accessible price (some of them at least), not to men- 
tion that it is easy to move and can be accessed by 
the masses. Most importantly, it allows artists to 
exhibit their artistic expressions without the need for 
a physical space (simply speaking, it doesn’t have 
to bow to the exclusivity of a conventional art space).

บน
‘Choose Your Own Adventure’ 
โดย กิตติพล สรัคคานนท์ 

ABOVE
‘CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE’ 
 BY KITTIPHOL SARAGGANONDA

กลาง
‘Suxury’ โดย Yeon Jeong 

MIDDLE
‘SUXURY’ BY YEON JEONG

ล่าง
‘RRAAARR’ โดย ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ

BELOW
‘RRAAARR’ BY THEETAT THUNKIJJANUKIJ
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ไปเข้าคิวซื้อตั๋วดูงานที่พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ เป็นสื่อที ่
democratic กว่างานศิลปะตามขนบ เพราะสามารถเป็น
เจ้าของในราคาที่จับต้องได้ (แล้วแต่เล่ม) เคล่ือนย้าย
สะดวก เข้าถึงคนหมู่มากได้ง่าย และที่ส�าคัญก็คือ ศิลปิน
ได้โชว์งานโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่จัดแสดง (พูดง่ายๆ
คือ ไม่ต้องง้อหอศิลป์) วิธีคิดนี้ถือเป็นการท้าทายสถาบัน
หลักของศิลปะในตะวันตกช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง
เช่น งาน book exhibition ที่ชื่อ Xerox Book ที่จัดท�าโดย 
Seth Siegelaub ร่วมกับ John Wendler เมื่อปี 1968 ที่
พวกเขาเลือกที่จะคิวเรตและแสดงนิทรรศการนอกแกล-
เลอรี่ โดยการเชิญศิลปิน 7 คนมาสร้างผลงานคนละ 25 
ชิ้นด้วยเทคนิคการถ่ายเอกสาร และพิมพ์รวมเล่มออกมา
เป็นนิทรรศการในรูปแบบของหนังสือชื่อ Xerox Book 

Bibliomania 2018 เปิดกว้างให้ทั้งผลงานที่ท�าเสร็จแล้ว
และยังอยู่ในข้ันตอนระหว่างคดิสามารถส่งมาเป็น proposal 
หรือเป็นแบบร่างก็ยังได้ และที่ท�าให้ผู้จัดรู้สึกเซอร์ไพรส์
ไม่น้อยเลยก็คือ จ�านวนศิลปินต่างชาติที่สมัครเข้ามามี
เกอืบครึง่ของจ�านวนศลิปินทีส่มัครเข้ามาทัง้หมด พวกเขา 
เดาว่าน่าจะเป็นเพราะเฟซบุก๊เพจของ Tentacles Gallery 
ทีใ่ช้ร่วมโปรโมทนัน้มีผู้กดติดตามเป็นชาวต่างชาติอยู่มาก
พอควร และอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจเป็นเพราะการที่พวกเขา
เลือกใช้ค�าว่า artists’ books ทีศ่ลิปินต่างชาติน่าจะคุน้เคย 
กับค�านี้มากกว่าศิลปินไทยก็เป็นได้ 

Waterproof Exhibitions ประกาศผลการคัดเลือกในเดือน
กุมภาพันธ์ และเพิ่งจัดงานเปิดนิทรรศการไปเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม โดยน�าหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 
13 เล่มจากศิลปิน 12 รายมาจัดแสดงในพื้นที่ที่พวกเขา
ออกแบบให้เป็น fictional library ห้องสมุดขนาดกะทดัรดั 
(ในรูปฟอร์มของชั้นหนังสือ) ที่แอบอยู่ในสเปซด้านหน้า

Such thinking greatly challenges the principle 
art institutions of the West. One of the examples 
is the 1968 book exhibition titled ‘Xerox Book’ by 
Seth Siegelaub and John Wendler curated and 
exhibited outside of a gallery space with the 
seven invited artists each being asked to create 
25 pieces of art using only photocopying tech- 
niques. The works were published into what they 
refer to as the book exhibition titled ‘Xerox Book.’

Bibliomania 2018 is open for both finished and 
ongoing projects (sketches and proposals are 
all welcome). What they found to be the most 
surprising was the number of works by interna- 
tional artists, which accounted for almost half 
of the entire entries. The two founders speculate 
that the international followers of Tentacles’ 
Facebook page, which acts as an unofficial 
supporting page for Waterproof Exhibitions, 
might have something to do with that. There is 
also the possibility that the term ‘artists’ books’ 
is somewhat more familiar among international 
artists than Thai artists. Waterproof Exhibitions 
announced the selected projects in February and 
recently organized the exhibition on the 22nd of
May this year. 13 books by 12 artists were chosen
and exhibited in the space designed into a small- 
scale fictional library (in the form of a bookshelf) 
hidden in one of the corners in front of Tentacles 
Gallery. The selected books are works by artists 
and creative individuals of different professional 
disciplines from graphic designers, street photo- 
graphers, architects and artists who use books 
as the medium of their artistic presentations, all 
the way to a novelist and a publishing house’s 
owner. The exhibition is accompanied by activi- 
ties such as an opening event or a series of artist 
talks, which is divided into three sessions for the 
12 artists. Each session features four artists who 
come to share their ideas, views on artists’ books 
and insights into the working processes behind 
their books. The talks are open to the public as 
well as the exhibition, which welcomes viewers 
to look at and actually touch the books with their 
own hands. The 13 books are also available for 
purchase at prices set by the artists themselves. 
After the show finishes, all the books will be 
exhibited at Tentacles’ artists’ books corner while 
the organizers of Waterproof Exhibitions told 
art4d that one of their attempts and objectives 
is to promote the books at international art book 
fairs, particularly those held in Asia.
 
Having seen the 13 books and listened to four of 
the artists’ talks (the first session) on the 26th of 
May, what stood out was the diversity of style 
and content, as well as the obscured definition 
of the term ‘artists’ books,’ which as it turns out, 
results in a very interesting mix of works. Although 
some of the books such as Suxury by Yeon Jeong 
may come across with the look and feel of an 
underground magazine, such is not as interesting 

บน
‘The Sweets of Home’ 
โดย Rob Kovitz

ABOVE
‘THE SWEETS OF HOME’ 
BY ROB KOVITZ

กลาง
‘Ignorant Bond’ 
โดย นรภัทร 
ศักดิ์อาธรทรัพย์

MIDDLE
‘IGNORANT BOND’ 
BY NARAPHAT 
SAKARTHORNSAP

ล่าง
‘Dialogues with Memory 
Objects’ โดย Pam Virada

BELOW
‘DIALOGUES WITH MEMORY 
OBJECTS’ BY PAM VIRADA
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ของ Tentacles Gallery หนังสือที่ถูกเลือกส่งมาจากศิลปิน / นักออก- 
แบบหลายสาขาทัง้นกัออกแบบกราฟิก ช่างภาพสตรที สถาปนกิ ศิลปินที่
ใช้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ตัวเองจัดแสดง หรือแม้แต่นักเขียน
นวนยิายและเจ้าของส�านกัพิมพ์ นอกจากนียั้งมีกจิกรรมต่อเนือ่ง อย่าง
งานเปิดตัวหนังสือและเชิญศิลปินมาร่วมวงพูดคุยกันครั้งละ 4 คน จน
ครบทัง้ 12 คน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคดิและวิธที�างาน ไปจนถงึ 
มุมมองของแต่ละคนที่มีต่อ artists’ books โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟังและมีโอกาสสัมผัสหนังสือที่ได้รับเลือก และสามารถซื้อได้ตาม
ราคาทีศ่ลิปินแต่ละคนต้ังไว้ หลังจบโชว์ครัง้นีห้นงัสือทกุเล่มจะถกูน�ามา
โชว์ในพ้ืนที่ที่ Tentacles Gallery จัดไว้ส�าหรับโชว์ artists’ books 
โดยเฉพาะ และผู้จดักพ็ร้อมทีจ่ะผลักดันผลงานทีไ่ด้รบัเลือกทกุเล่มให้ไป
วางขายตามงาน art book fair ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียอีกด้วย 

หลังจากดูผลงานทั้ง 13 เล่มจนครบ แถมด้วยการได้ร่วมฟังการพูดคุย
กันของศิลปินทั้ง 4 คน (ชุดแรก) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สิ่ง
ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ ความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาบวกกับ
ความคลุมเครอืของค�าว่า artists’ books ท�าให้เราเห็นส่วนผสมทีน่่าสนใจ 
ของงานทัง้หมด แม้บางเล่มอย่างเช่น Suxury ของ Yeon Jeong จะดูหน้าตา 
เหมือนนติยสาร underground แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งส�าคญัเท่ากบัเนือ้หาทีศ่ลิปิน 

as the content that the artist is trying to communicate to 
readers. Apart from its challenging pronunciation, RRAAARR 
presents itself with a front cover that features a living crea- 
ture referred to as the ‘water bear.’ Theetat Thunkijjanukij 
the creator, intended to document two-dimensional graphic 
forms from his memories into the format of a book, with no 
desire for RRAAARR to be a photo book nor contain any 
text (except for the front and back covers). The most inte- 
resting one out of the bunch for us was ‘Choose Your Own 
Adventure’ by Kittiphol Saragganonda, who is both the 
author and designer of the book. Inspired by the children’s 
books of the same name, Saragganonda’s work invites 
readers to choose their own storyline and enjoy different 
endings. But there’s nothing joyful about the paths he 
creates for they are filled with bitter, depressing, sarcastic 
and pathetic incidents. ‘Choose Your Own Adventure’ is 
the only all-text book out of all the selected 13 works.

 What is also obvious about Bibliomania by Waterproof 
Exhibitions is that all the works seemed to limit themselves 
to the convenient and cost-saving  methods of printing-

บน
ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมที่เชิญ
ศิลปินมาร่วมวงพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดและวิธี
ท�างาน รวมไปถึงมุมมอง
ของแต่ละคนที่มีต่อ artists’ 
books

ABOVE
A PART OF THE ARTISTS’ 
TALK SESSION THAT 
INVITED PARTICIPATING 
ARTISTS TO EXCHANGE 
IDEAS AND METHODS OF 
WORKING, INCLUDING 
THE SHARING OF THEIR 
PERSPECTIVES ON 
ARTISTS’ BOOKS
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พยายามจะส่ือสารกับผู้อ่าน หรืองานช่ืออ่านยากๆ อย่าง 
RRAAARR ที่ปกหน้าเป็นรูปของส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่า “หมีน�้า” 
ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ เจ้าของผลงานต้ังใจบันทึกส่วนเล็กๆ 
ของฟอร์มกราฟิก 2 มิติในความทรงจ�าของเขาแล้วถ่ายทอด
ฟอร์มพวกนีอ้อกมาเป็นเนือ้หาแต่ละหน้า โดยทีไ่ม่ต้องการให้
ออกมาเป็น photo book และกไ็ม่อยากให้เป็นหนงัสือทีมี่ตัว
หนงัสอื (ยกเว้นบนปกหน้ากับปกหลัง) ส่วนเล่มที่น่าสนใจที ่
สุดส�าหรบัเรากค็อื ผจญภัยตามใจเลือก ของกิตติพล สรคัคานนท์ 
ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจมาจากหนงัสือเกมสมัยเด็กทีช่ื่อ Choose Your 
Own Adventure ที่ให้คนอ่านสามารถเลือกเส้นทางการด�าเนิน 
เรือ่งและเผชิญตอนจบในแบบต่างๆ ด้วยตัวเองอย่างสนกุสนาน 
เพียงแต่การผจญภัยของกิตติพลคอืเส้นทางทีไ่ม่สนกุล้วนๆ ทัง้
ขมข่ืน หดหู่ เสียดเย้ย และน่าสมเพชกับสถานการณ์สมมติที่
เขาแต่งขึ้น เขียนเอง และออกแบบรูปเล่มเอง นี่คืองานเพียง
ชิ้นเดียวจากทั้งหมดที่เนื้อหาในเล่มมีแต่ตัวหนังสือ 

ที่เห็นชัดอีกอย่างก็คือ หนังสือทั้งหมดที่ได้รับเลือกมาในปีนี้
ล้วนถูกข้อจ�ากัดของความสะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุน
ของกรรมวิธีการผลิต print-on-demand แทบทั้งนั้น เปิดไป
เล่มไหนก็ได้เห็นแต่งานที่พิมพ์ด้วยกระดาษอยู่ไม่กี่ชนิด แบบ
ที่โรงพิมพ์อนญุาตให้ใช้ได้กบัเครือ่งพิมพ์แบบ print-on-demand 
แม้แต่งานที่ดูเหมือนจะพิมพ์เป็นจ�านวนมากอย่างหนังสือของ
สถาปนิกชาวแคนนาดา Rob Kovitz ก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างจาก
งาน print-on-demand เล่มอื่นๆ น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้
เห็นงานที่ craft กว่าการพิมพ์งานจากไฟล์ดิจิตอลและเข้าเล่ม
แบบปกติ เราไม่ได้เห็นกระดาษประหลาดทีไ่ม่เคยรูจ้กั เทคนคิ 
การพิมพ์แบบอื่น หรือว่าวิธีพับหน้าและเข้าเล่มแบบไม่ปกติ
จากนิทรรศการครั้งนี้

Bibliomania ปีหน้า Waterproof Exhibitions บอกกับเราว่า
พวกเขาอยากชวนคนอืน่มาร่วมคดัเลือกผลงานทีส่่งเข้ามาด้วย 
แถมยังคิดเลยไปถึงโจทย์และขอบเขตการรับผลงานที่จะท�าให้
ชัดเจนข้ึนกว่าครั้งแรก ในความเห็นเรา การขยายเวลาช่วง
เปิดรับงานให้นานขึ้นกว่าเดิม การโปรโมทที่นานและกระจาย
วงกว้างกว่านี้ บวกกับการจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองด้วยแล้ว ก็ไม่
น่าเกินไปที่จะคาดหวังว่า ปีหน้าเราจะได้เห็น artists’ books 
หรือสิ่งพิมพ์ศิลปะที่น่าสนใจมากกว่าแค่งานที่มีเนื้อหาและรูป
แบบที่หลากหลาย

on-demand. We saw only a few types of paper being 
used, and all were the kinds of paper compatible 
with most printing houses’ print-on-demand ma- 
chines. Even the book with a seemingly considerable 
number of copies being printed by Canadian archi- 
tect, Rob Kovitz, doesn’t look and feel much different 
from other print-on-demand publications. It’s a 
shame that we didn’t get to see anything craftier than 
pages printed out from digital files and normal book- 
binding techniques. The use of strange, unusual 
papers, unconventional printing and binding tech- 
niques or unique fold-out pages that we have never 
seen before were the things we expected to see 
from the exhibition, but didn’t. 
 
Waterproof Exhibitions told us about their idea to 
invite special judges to help them with the selection 
process and the topics they have in mind as well as 
new and more specified details for the selection 
criteria that they are developing for the submitted 
entries of the next Bibliomania. In our humble opinion, 
extending the submission period and implementing 
more effective PR strategies could allow for the news 
about the event to reach a wider audience and, com- 
bined with the past experience of having organized 
the first exhibition successfully, the hope to be be- 
dazzled by something more than just the diversity of 
content and styles shouldn’t be too much to ask for 
from the second Bibliomania. 

waterproofexhibitions.github.io

บน
พื้นที่จัดแสดงของ 
Bibliomania 2018 ถูก
จ�าแนกจากพื้นที่ของ 
Tentacles Gallery ด้วย
เส้นคาดสีขาว

ABOVE
THE EXHIBITION AREA OF 
BIBLIOMANIA 2018 IS MADE 
DISTINGUISHABLE FROM 
TENTACLES GALLERY’S 
SPACE THROUGH THE USE 
OF A WHITE STRIPE

ล่าง
หนังสือของศิลปินถูกจัด
แสดงในห้องสมุดขนาด
กะทัดรัด (ในรูปฟอร์มของ
ชั้นหนังสือ)

BELOW
ALL THE ARTISTS’ BOOKS 
WERE EXHIBITED IN A 
SMALL-SCALE FICTIONAL 
LIBRARY (IN THE FORM OF 
A BOOKSHELF)

WE SAW ONLY A 
FEW TYPES OF 
PAPER BEING USED, 
AND ALL WERE THE 
KINDS OF PAPER 
COMPATIBLE WITH 
MOST PRINTING 
HOUSES’ PRINT-ON-
DEMAND MACHINES

R
AW

IR
U

J 
S

U
R

A
D

IN

20180628_bibliomania_art4d260indd.indd   63 3/7/2561 BE   23:26



64

TEXT: DONSARON KOVITVANITCHA

10 YEARS THAILAND
Genre: Drama
Directors: Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, 
Chulayarnnon Siriphol, and Apichatpong Weerasethakul
Runtime: 95 min

Looking back to  ten years from now, 2008 was a pretty eventful and somewhat 

chaotic year for Thailand. The political turmoil wasn’t really put to rest as the country 

saw three prime ministers come and go. A decade has passed, and while there are 

changes, Thailand has entered into a frozen state with the unusual birth of  sovereignty. 

The world welcomes new technologies but Thailand feels the same today as it was 

ten years ago. At times, one wonders about the future of this country. In which 

direction will it go?

In this chaotic post-2000 world, a fear for the unpredictable future is common 

such as in Hong Kong under the Chinese rule and the fear reflected through the 

work of new-generation filmmakers like the work ‘Ten Years.’ This omnibus of 

four short films speculate where Hong Kong will be in the next ten years if people 

are imprisoned from their call for full independence from China, while taxis will 

be forced to speak Mandarin, and words like ‘local’ will be banned as the Hong 

Kong identity will be forced to forever perish… Fictional as they may be, these 

stories are imagined through speculation about what will happen in Hong Kong. 

Expectedly, the film upset the Chinese Government and several methods have 

come up to ban the movie from existence. But the greater the pressure, the more 

famous the film becomes. It reflects the mentality and ideology of Hong Kong 

people about the pride they have for their own identity. They refuse to stay under 

the authoritarian government. The groundbreaking success of Hong Kong’s ‘Ten 

Years’ has led to the concept being picked up by filmmakers in other countries 

including Thailand. But ‘Ten Years’ Thailand is different from Hong Kong’s Ten 

Years for many reasons. First off, It’s directors are reputable filmmakers (with 

only one being a new-face director) who interpret  ‘10 years’ into short films.

The first part, ‘Sunset’ by Aditya Assarat is a black and white film that depicts the 

story of a gallery being visited by a group of government officials for its exhibition 

of photographs that might ‘cause misunderstanding in the society.’ The film 

continues with the officers asking the gallery to take down the photographs. 

ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน ซึ่งตรงกับปี 2008 พอดี เป็นปีที่ไทยมีเหตุการณ์หลายอย่าง หลักๆ 
คือเป็นปีที่มีความวุ่นวายทางการเมือง และมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถึงสามคน สิบปีผ่าน
ไป แม้มีความเปลี่ยนแปลง เกิดขบวนการที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทย เกิด “รัฏฐาธิปัตย์” ที่
ไม่ได้มาด้วยวิถีทางปกติ และแม้โลกจะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ประเทศไทยในวันนี้กับสิบปีที่
แล้วในความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ต่างกันมากนัก บางครั้งมันชวนให้คิดถึงอนาคตของประเทศไทย
ว่ามันจะก้าวเดินไปในทิศทางใด

ในโลกหลังปี 2000 ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความหวาดกลัวเรื่องอนาคตอันไม่แน่นอนเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่นที่ฮ่องกง ภายใต้การปกครองของจีน ความหวาดกลัวนี้ถูกสะท้อนผ่าน
ความรู้สึกนึกคิดของคนทำาหนังรุ่นใหม่ที่ไม่เคยทำาหนังใดๆ มาก่อน ใน Ten Years ซึ่งเป็นหนัง
ออมนิบัสท่ีประกอบด้วยหนังส้ันห้าเร่ือง มีการคาดเดาสภาพของฮ่องกงในอีกสิบปีข้างหน้าภายใต้ 
การปกครองของจีน ซึ่งในทัศนะของทีมผู้กำากับ ฮ่องกงในอีกสิบปีข้างหน้า คนจะถูกจำาคุกจาก
การเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสรภาพจากจีน แท็กซ่ีท่ีรับผู้โดยสารจะถูกบังคับให้พูดภาษาจีนกลาง 
คำาว่า “ท้องถิ่นของเรา” จะกลายเป็นคำาต้องห้าม อัตลักษณ์ของความเป็นฮ่องกงจะถูกจีนบังคับ
ให้สูญสลายไปจนสิ้น... ทุกอย่างเป็นเรื่องแต่งที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นใน
ฮ่องกงในวันข้างหน้า ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลที่แผ่นดินใหญ่ไม่พอใจหนังเรื่องนี้ และพยายามแบน
มันด้วยวิธีการต่างๆ แต่ยิ่งกดมากเท่าไร หนังก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้น และสะท้อนให้เห็นถึงความ
รู้สึกนึกคิดของคนฮ่องกงที่มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้ระบอบ
การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จจากรัฐบาลที่ปักกิ่ง ด้วยความสำาเร็จของ Ten Years ฮ่องกง 
ทางผู้สร้างได้ส่งออกคอนเซ็ปต์นี้ไปยังประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงไทย แต่ Ten Years Thailand ก็
แตกต่างจาก Ten Years ของฮ่องกง ด้วยการใช้ผู้กำากับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว (รวมกับผู้กำากับหน้า

MEDIA PHOTO COURTESY OF 10 YEARS THAILAND
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The story in the film is interesting for the way that it doesn’t 

indicate the exact year when the incident happens while it 

could easily be the kind of scenario that could take place 

in Thailand today. The government officials represent 

the state’s role as strict parents, but the film also depicts 

the character of a low ranking officer from the Isan 

(northeastern region of Thailand) who is afraid to say 

what he’s actually thinking.  

‘Catopia’ by Wisit Sasanatieng breaks away from other 

parts of the series and the concept of the ‘Ten Years’ omni- 

bus with the elements of a fantasy film. The future depicted 

in the film (presumably in the next ten years) is a time when 

the world is taken over by cat people who hunt down and 

kill all humans remaining on earth. Metee, the protagonist, 

is a human being who survives by using a cat odor to dis- 

guise himself from the cat people. While the idea of the 

cat people’s invasion is clearly an instance of imagination, 

the act of ‘witch-hunting’ in the film can be seen in Thailand 

almost on a daily basis. The hunting of people who are 

different and the society that forces those who are different 

to hide their thoughts and feelings in order to survive are 

something the deviated world has normalized.

My personal favorite of the series is ‘Planetarium’ by 

Chulayarnnon Siriphol, the director with an interesting 

background in short films and visual art. The work is an 

interesting overlay of fantasy and contemporary incidents. 

There is no dialogue between the characters, and the 

world depicted in the film, while the scout leader trains 

the members to monitor people who act differently from 

them. These ‘different’ individuals are taken to VHS Ministry 

where they are brainwashed by this bizarre method.  

Siriphol imagined the mind-boggling future of Thailand 

using the dazzling colors and style of VHS-inspired 

visuals while the grim story of the film makes one ponder 

all the things that are going on in the real world. 

Closing the series is ‘Song of The City’ by Apichatpong 

Weerasethakul. In Khon Kaen near Marshal Sarit Thanarat’s 

monument with some sort of construction going on nearby  

as lives continue their course, a man appears. He sings 

Mo Lam songs and tries to sell a machine that helps people 

with trouble sleeping.   Hidden in the seemingly uneventful 

and simple narrative of the film are some intriguing elements. 

‘Song of The City’ is like a sequel of Weerasethakul’s  

‘Cemetery of Splendour’  from the location, mood, actors 

and the story of the film that revolves around construction 

and sleeping. Perhaps sleeping into the world of dreams is 

only the need to be freed from the grotesques. In the film, 

the future looks and feels the same as it is today. If this 

is the forecast of what will happen in Thailand  ten years 

from now, ‘Song of The City’ is the dreadful ending of the 

‘Ten Years Thailand’ omnibus, especially when we see all 

the four films predicting the future of Thailand and how 

this place will remain the same and not move even a step 

closer to the light at the end of the tunnel. 

fb.com/10YearsThailand

ใหม่อีกหนึ่งคน) มาทำาหนังสั้นแต่ละเรื่องด้วยโจทย์ “สิบปี”
“สิบปี” ของไทยอาจไม่เหมือนฮ่องกง เริ่มตอนแรกด้วย ‘Sunset’ 
หนังขาวดำาของอาทิตย์ อัสสรัตน์ ที่สถานการณ์ในเรื่องเริ่มจากการ 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามาตรวจสอบแกลเลอร่ีแห่งหน่ึง ว่าอาจมีการนำาเสนอ 
ภาพถ่ายที่ “อาจทำาให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด” และเจ้าหน้าที่รัฐ
ได้ขอความร่วมมือให้ทางแกลเลอรี่นำาภาพดังกล่าวออกไป สิ่งที่
เกิดขึ้นในหนังน่าสนใจตรงที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุปีแน่ชัด 
และก็สามารถเป็นเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงจะเกิดข้ึนหมาดๆ ในประเทศไทย 
ก็ได้ ภายใต้การทำาตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ดีของเจ้าหน้าที่รัฐนี้ ใน
ขณะเดียวกัน หนังก็ได้ทำาให้เห็นถึงตัวละครอย่าง เจ้าหน้าที่ชั้น-
ผู้น้อยคนอีสาน ที่ไม่กล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริง ไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่ที่
อาจทำาไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่กับผู้หญิงที่เขารู้สึกชอบ... จะว่าไปแล้ว 
ก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กๆ ทั่วไปในสังคมนี้ที่ไม่มีความ
กล้าที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนึกคิด

‘Catopia’ ของวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง เป็นตอนที่แตกต่างไปจากตอน 
อื่นๆ ใน Ten Years Thailand รวมทั้งฉีกไปจากคอนเซ็ปต์เดิมของ 
Ten Years ด้วยการเป็นหนังแฟนตาซี ท่ีเหตุการณ์เกิดในโลกอนาคต 
(น่าจะสิบปีข้างหน้า) ซึ่งโลกถูกยึดด้วยมนุษย์แมว และมนุษย์แมว 
ได้ออกตามล่าและกำาจัดมนุษย์ทุกคนท่ียังคงเหลือในโลก โดยตัวเอก 
ของเรื่องอย่าง เมธี คือมนุษย์ที่ต้องอำาพรางตัวด้วยกลิ่นของแมว 
เพื่อไม่ให้ตัวเขาเองถูกจับได้ มนุษย์แมวอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว
ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง แต่การ “ล่าแม่มด” ที่เกิดขึ้นในหนัง เป็นสิ่ง
ที่สังคมไทยในทุกวันนี้พบเห็นได้แทบทุกเมื่อเชื่อวัน การไล่ล่าคน
ที่คิดต่าง หรือการที่คนที่คิดต่างต้องปกปิดความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้
พ้นภัย กลายเป็นเรื่องปกติของสังคมที่ไม่ปกติ

ตอนที่ผู้เขียนชอบมากที่สุดของ Ten Years Thailand คือ ‘Planet- 
arium’ ของ จุฬญาณนนท์ ศิริผล พื้นฐานของจุฬญาณนนท์นั้นมา 
จากการทำาหนังสั้นและงานวิช่วลอาร์ต งานชิ้นนี้ของเขาจึงเป็นหนัง 
แฟนตาซีที่ซ้อนทับกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างน่าสนใจ โลกในหนัง 
เรื่องนี้คือโลกที่ไม่ได้มีบทพูดใดๆ ของตัวละคร เป็นโลกที่ผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือจะคอยอบรมลูกเสือให้เชื่อฟัง และคอยสอดส่องผู้คน
ที่อาจทำาในสิ่งที่แตกต่าง “คนที่แตกต่าง” จะถูกลูกเสือจับตัวมาที ่
กระทรวง VHS เพื่อเข้ารับการล้างสมองโดยผ่านกระบวนการ
ล้างสมองที่ชวนพิศวง จุฬญาณนนท์สร้างโลกอนาคตของประเทศ 
ไทยด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ที่ทั้งฉูดฉาดด้วยสีสันและสไตล์ภาพ 
แบบ VHS แต่ก็มืดหม่นเพราะชวนให้คิดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน

Ten Years Thailand ปิดท้ายด้วย ‘Song of The City’ ของอภิชาติพงศ์ 
วีระเศรษฐกุล ซึ่งถ่ายทำาในจังหวัดขอนแก่น บริเวณแถวอนุสาวรีย์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่รอบๆ กำาลังมีการก่อสร้างบางอย่างเกิด
ขึ้น ขณะที่หลายชีวิตวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้น ชายคนหนึ่งปรากฏ
ตัวข้ึน เขาร้องเพลงหมอลำา และเขาพยายามท่ีจะขายเคร่ืองช่วยการ 
นอนหลับ ดูเผินๆ อาจเป็นงานที่เรียบง่ายจนเหมือนไม่มีอะไร แต่
อภิชาติพงศ์แฝงสิ่งต่างๆ ไว้ในหนังเรื่องนี้ได้อย่างแยบคาย ‘Song 
of The City’ เปรียบเสมือนส่วนต่อจาก Cemetery of Splendour 
ของเขา ด้วยสถานที่ บรรยากาศ นักแสดง และหนัง ที่ก็ว่าด้วยการ 
ก่อสร้างและการนอนหลับ การหลับสู่โลกความฝันท่ีอาจเป็นวิธีเดียว 
ที่จะพ้นไปจากความเป็นจริงที่ไม่สวยงาม ในขณะเดียวกัน โลกใน
หนังตอนนี้ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเมืองไทยในทุกวันนี้ หากนี่คือ
การพยากรณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้า ‘Song of The 
City’ คือการปิดท้ายหนังออมนิบัส Ten Years Thailand ที่ให้ความ
รู้สึกอันน่าสะพรึงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทั้งสี่ตอนพยากรณ์โลกอนาคตไป 
ในทิศทางเดียวกัน ว่า “ที่นี่” จะยังคงวนเวียนอยู่แต่เพียงจุดเดิม 
โดยที่ไม่ได้ก้าวไปสู่จุดที่เราสามารถมองเห็นแม้เพียงแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์
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TEXT: PAPHOP KERDSUP

RECOLLECTION
Juthamas Tangsantikul
CommDe Publication, 2018
Paperback, 144 pages, 15.3x23 cm 
ISBN 978-6-16407-287-9

A section of the preface for ‘Recollection: A collection of essays on designing, 

design and designers’ by Juthamas Tangsantikul  makes an observation that ‘writing’ 

is a process that allows for her to discover and materialize ideas rather than a trans- 

mission of what she has found to the readers.  Tangsantikul further elaborated that 

such approach can be traced back to the concept of ‘reflective thinking’ by David 

Schön and Jennifer Moon’s ‘representation of learning’ through reflective writing, 

which revolves around writing about a past experience in order to understand the 

meaning of it. The prologue of this book serves this same role as it takes a retro- 

spective look at the nine essays Tangsantikul had written between 2006 and 2014 

to explore the process and development of her own ideas and thinking.

An interesting thing about Tangsantikul’s writing is the way that she questions and 

tells stories about design in relation to people’s everyday lives, history and (un) 

ordinary objects. The pieces selected for ‘Recollection’ encompass a biography 

of a rice cooker and its relationship with the social and cultural context to ‘Domes-

tication,’ a short essay Tangsantikul wrote for Pim Sudhikam’s exhibition in 2011, 

‘Domestication,’ and the review of Neal MacGregor’s book, ‘History of the World 

in 100 Objects,’ which was published in art4d back in 2012. All and all, her works 

make us take a look back at the mundane, everyday objects and the effects they 

have on us at both the individual and societal levels.

commde.com

ตอนหน่ึงในบทนำ�ของ ‘ย้อน คิด อ่�น เขียน / Recollection : รวมบทคว�มว่�ด้วยก�รออกแบบ 
ง�นออกแบบ และนักออกแบบ’ จุฑ�ม�ศ ตั้งสันติกุล ตั้งข้อสังเกตว่� “ก�รเขียน”  สำ�หรับเธอ
แล้ว เป็นกระบวนก�รที่ทำ�ให้ได้ค้นพบและตกผลึกท�งคว�มคิดม�กกว่�ที่จะเป็นก�รถ่�ยทอด
สิ่งที่ถูกพบนั้นออกไปยังผู้อ่�นเพียงลำ�พัง และขย�ยคว�มว่�แนวท�งดังกล่�วส�ม�รถเชื่อมโยง
กลับไปยังแนวคิดเร่ืองก�รสะท้อนคิด (reflective thinking) ของ David Schön และตัวแทนของ 
ก�รเรียนรู้ (representation of learning) ของ Jennifer Moon ผ่�นสิ่งที่เรียกว่� “ก�รเขียน
สะท้อนคิด” (reflective writing) หรือก�รเขียนถึงประสบก�รณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว เพื่อที่จะได้ 
ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มหม�ยของประสบก�รณ์นั้นๆ ได้ ซึ่งบทนำ�ของหนังสือเล่มนี้ ได้ทำ�หน้�ที่
เดียวกันในก�รสะท้อนกลับไปย้อนมองบทคว�มทั้ง 9 ตั้งแต่ปี 2006-2014 ของจุฑ�ม�ศ เพื่อ
สำ�รวจกระบวนก�รและพัฒน�ก�รท�งคว�มคิดของเธอเอง

ข้อสังเกตหนึ่งที่น่�สนใจในง�นเขียนของจุฑ�ม�ศ คือก�รบอกเล่�เรื่องร�วและตั้งคำ�ถ�มต่อง�น 
ออกแบบท่ีสัมพันธ์ไปกับชีวิตประจำ�วัน ประวัติศ�สตร์ของผู้คน และข้�วของส�มัญ (ไม่) ธรรมด� 
บทคว�มที่น่�สนใจใน ‘ย้อน คิด อ่�น เขียน’ นอกเหนือไปจ�กก�รกล่�วถึงชีวประวัติของหม้อหุง
ข้�วและคว�มสัมพันธ์ของมันที่มีต่อบริบทท�งสังคมวัฒนธรรมแล้ว บทคว�มขน�ดสั้นที่เขียน
ให้กับนิทรรศก�รของพิม สุทธิคำ� ในปี 2011 ในชื่อ Domestication และบทวิจ�รณ์หนังสือ 
History of the World in 100 Objects ของ Neil MacGregor ซึ่งเคยตีพิมพ์ใน art4d ปี 2012 
ก็ชวนให้เร�ได้ย้อนกลับม�มองบทบ�ทของข้�วของในชีวิตประจำ�วันที่ร�ยล้อมอยู่รอบตัวเร� 
และผลกระทบของมันที่มีต่อเร�ตั้งแต่ในระดับบุคคลถึงระดับสังคม
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ภาพจำของ “บล็อกแก�ว” ท่ีเราคุ�นเคย คือการทำหน�าท่ีเป�นวัสดุ
ตกแต�งผนังห�องน้ำและตึกแถว ซ่ึงปรากฏเพ�ย ง รูปแบบท่ีซ้ำซาก
จำเจ   จนทำให�ถูกมองว�าเป�นของท่ีนำไปใช�ในงานสถาป�ตยกรรม
และงานออกแบบได�อย�างจำกัด อย�างไรก็ดี   หากเราพ�จารณาถึง
คุณสมบัติของตัววัสดุแล�ว บล็อกแก�วยังมีความเป�นไปได�อีกมาก
ที่ซ�อนอยู�ภายใต�ความใสวาวนั้น

art4d ร�วมกับ บร�ษัท บางกอกคร�สตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต 
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทุกสาขาว�ชาที่เกี่ยวข�องกับ
การออกแบบ   ร�วมกันตีความและส�งผลงานเข�าประกวดภายใต�
หัวข�อ “PLAY” เพ�่อท�าทายมุมมองการรับรู�ที่เรามีอยู�เดิม
ต�อบล็อกแก�ว และค�นหาความไม�ธรรมดาที่ซ�อนอยู�ในวัสดุที่
ถูกมองว�าธรรมดาชนิดน้ี ด�วยความต�องการท่ีจะเป�ดกว�างให�กับ
ความเป�นไปได�ใหม�ๆ  ขอบเขตของผลงานท่ีส�งเข�าประกวดสามารถ
เป�นได�ท้ังการออกแบบลวดลายและวัสดุข��นใหม� การทดลองกับ
คุณสมบัติของวัสดุในแง�มุมท่ีหลากหลาย หร�อแม�กระท่ังการนำ
วัสดุไปประยุกต�ใช�ในบร�บทและสเกลที่แตกต�างกันไป ตั้งแต�
ข�าวของเคร�่องใช�ในระดับบุคคล  ไปจนถึงงานสถาป�ตยกรรม
และการสร�างสภาพแวดล�อมในระดับเมือง

นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ 
สามารถดาวน�โหลดใบสมัครและเง�่อนไข
การประกวดแบบได�ทาง art4d.com 
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของการประกวดแบบ Bangkok Crystal 
Experimental Design Competition 2018 
ได�ทาง facebook.com/art4dMagazine
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MATERIALSTEXT: SUDAPORN JIRANUKORNSAKUL PHOTO COURTESY OF COTTO

BLEND SERIES 
Tile

‘เอเชีย’ เป็นทวีปที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ความสวยงามของธรรมชาติ ความเช่ือ ศาสนา 
ตลอดจนอารยธรรมอันเก่าแก่ มีเสน่ห์และ
เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกส่งผ่านมายังรูปแบบ
สถาปัตยกรรม งานศิลปะ และรูปแบบการใช้ 
ชีวิต สิ่งที่ว่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจในการ 
พัฒนาไลน์โปรดักท์อย่าง BLEND Series ท่ีทีม 
ออกแบบจาก COTTO หยิบเอาความแตกต่าง
ของสังคม คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอด
จนการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ มา 
ผสมผสานและร้อยเรียงจนเกิดคอลเล็คชั่น
ดังกล่าว

ความโดดเด่นของ BLEND Series คือการนำา 
ลวดลายของงานสานและงานหัตถกรรมอัน
ประณีตของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึง
ความสวยงามเป็นธรรมชาติของลวดลายหิน 

แบบไล่โทนสี มาผนวกรวมและถ่ายทอดลง 
บนกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนที่มีส่วนผสมของ 
‘อลูมินา’ (alumina) เป็นองค์ประกอบหลัก 
ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแข็งเป็นอันดับสอง 
รองจากเพชร ทำาให้มีคุณสมบัติในความทน-
ทาน แข็งแกร่ง และรับน้ำาหนักได้มาก มีเปอร์- 
เซ็นต์การดูดชึมน้ำาเพียง 0.5% รวมไปถึงม ี
ความต้านทานต่อการขัดสีตามมาตรฐาน
ของ PEI (Porcelain Enamel Institution) 
ที่สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการ 
สัญจรปกติได้เป็นอย่างดี พร้อมสีและลวดลาย 
ให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ Blend Light 
Grey, Blend Weaving Light Grey, Blend 
Dot Light Grey, Blend Dark Grey, Blend 
Weaving Dark Grey และ Blend Dot Dark 
Grey กับขนาด 12x24 นิ้ว ที่สามารถใช้งานได้
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ment of the porcelain tile whose 
alumina serves as the main element. 
Alumina is the second hardest material 
next to diamond, and what it brings to 
the tile is great durability, strength and 
weight bearing ability with a low water 
absorption rate of 0.5%. The tile’s 
scratch resistant quality is classified 
under  PEI (Porcelain Enamel Institution), 
making it an ideal alternative for floors 
with normal traffic.  Available in  12” x 24” 
dimensions  with six beautiful colors to 
choose from (Blend Light Grey, Blend 
Weaving Light Grey, Blend Dot Light 
Grey, Blend Dark Grey, Blend Weaving 
Dark Grey and  Blend Dot Dark Grey),  
BLEND Series is the perfect solution 
for every  interior and exterior space.

cotto.com

Asia is a continent of vibrant diversity, 
from natural beauty, beliefs and religions 
to ancient civilizations that possess dis- 
tinctive idiosyncratic elements transpired 
into exquisite creations of architecture, 
art and the way of life. All that makes 
Asia great has inspired the development 
of many product lines by COTTO such 
as the BLEND Series. The brand’s de- 
sign team celebrates the diversity of the 
region’s social backgrounds, art and 
cultural values, including the coexistence 
of humans and nature, all of which is 
interwoven into the collection’s own 
design narrative.
 
What is unique about the BLEND Series 
is the combination of the intricate 
weaving patterns and craftsmanship 
details and the gradient transitioning 
of colors of natural stones into the orna- 
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MATERIALSTEXT: SUDAPORN JIRANUKORNSAKUL PHOTO COURTESY OF LAMITAK

ARTÄK
Laminate 

ด้วยคุณสมบัติเด่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ทนทานต่อรอยขีดข่วนและความร้อน การม ี
ผิวสัมผัสท่ีสวยงามและเป็นธรรมชาติ ไปจนถึง 
รูปแบบ ลวดลาย และสีสันท่ีสามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ 
โครงการ ทำาให้ทุกวันนี้ ‘ลามิเนต’ เป็นวัสดุที ่
ได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งหากจะพูดถึงผู้นำาของวัสดุดังกล่าวแล้ว ชื่อ 
ของ ‘Lamitak’ ผู้ผลิตสัญชาติสิงคโปร์เองก็อยู่ 
ในลิสต์ลำาดับต้นๆ ที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องคุณภาพ 
พัฒนาการ นวัตกรรมการผลิต ความหลาก-
หลายของไลน์ผลิตภัณฑ์ เรื่อยไปจนถึงความ
สวยงามที่ผ่านการคิดและออกแบบมาอย่างดี 

ล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในนาม 
‘artäk’ ท่ีนำาเอางานศิลปะและกราฟิกมาผสม- 
ผสานจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเต็มไปด้วยเอก- 
ลักษณ์ โดย artäk เปิดตัวด้วย 8 ลวดลาย ที ่
ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลปร้ินต้ิงในการพิมพ์ ได้แก่ 
‘Miscela’ ที่แปลว่า ‘การผสมผสาน’ ในภาษา 
อิตาเลียน เป็นลวดลายที่จำาลองมาจากผิว 
สัมผัสของหินขัด ในซีรีส์ดังกล่าวมีท้ัง Miscela 
Mono ที่ให้อารมณ์คลาสสิคด้วยโทนสีขาวดำา 
และ Miscela Cici กับลวดลายหินขัดหลากสีสัน 

สำาหรับแพทเทิร์นที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็น
องค์ประกอบหลักก็มีให้เห็นเช่นเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นซีรีส์ ‘Kiri’ ทั้ง Hikiri และ Aikiri ที่
ทีมออกแบบหยิบเอาฟอร์มสามเหลี่ยมมาใช้
ในการสะท้อนสุนทรียภาพในแบบญี่ปุ่น อาทิ 
ความเบาสบาย ความผสมกลมกลืน โดยม ี
ความสนุกสนานซ่อนตัวอยู่ หรือลวดลายซึ่ง
ได้ไอเดียมาจากความสนุกในวัยเด็กอย่าง 
‘Montessori’ อันประกอบไปด้วย Montessori 
Prisma และ Montessori Mono ก็เป็นอีกไลน์
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผสานสีสันในโทนพาสเทล
และโมโนโทน ให้เข้าคู่กับรูปเรขาคณิตแบบ
ต่างๆ ได้อย่างพอดี 

ปิดท้ายด้วย ‘Mökki’ ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก 
ศิลปะการต่อผ้า หรือ patchwork น้ัน เป็นการ 
หยิบเอาจุด ลาย เส้น และกากบาท มาปะติด- 
ปะต่อเข้าด้วยกันจนได้ลวดลายท่ีสามารถถ่าย- 
ทอดบรรยากาศสบายๆ ในแบบสแกนดิเนเวียน 
ขนานแท้ โดยมีให้เลือก 2 สีด้วยกัน ท้ัง Mökki 
Noir (สีดำา) และ Mökki Blanc (สีขาว)  

นอกจากความน่าสนใจในเชิงสุนทรียภาพท่ีถูก 
ส่งผ่านมายังพื้นที่ภายใน พร้อมๆ ไปกับการ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของทั้งผู้-
ใช้งาน สถาปนิก และนักออกแบบแล้ว ลามิเนต 
ของ artäk ยังตอบโจทย์ความเป็นไปได้ในการ 
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย ทั้งการใช้
เป็นผนัง พื้นห้อง และท็อปโต๊ะได้อีกด้วย 

The  Hikiri and Aikiri patterns of the ‘Kiri’ 
series are all about a geometric feel 
while a triangular form is incorporated 
in to reflect the idiosyncratic nature of 
Japanese aesthetics. Inspired by the 
spirit of childhood, Montessori Prisma 
and Montessori Mono of the ‘Montessori’ 
series finds the perfect combination of 
pastel and monotone colors and geo- 
metric forms. Realized from the artistic 
details of patchwork, ‘Mökki’ inter- 
weaves the graphic elements of dots, 
patterns and lines into a product that 
bespeaks the mood and tone of Scan- 
dinavian design with two available 
colors (Mökki Noir (black) and Mökki 
Blanc (white)) to choose from.

From the aesthetic quality it renders to 
an interior space to the ability to answer 
to personal tastes and preferences of  
designers, architects and users, what  
‘artäk’ laminates also offer are broader  
possibilities for functional applications 
for everything from flooring and walls 
to tabletops.

fb.com/LamitakThailand
fb.com/Spac3Studio

With distinctive qualities such as resis- 
tance to scratches and heat, beautiful 
and natural textures that encompass 
various aesthetics of decorative styles 
and patterns and colors that can fulfill a 
vast array of demands from different 
types of projects, laminate has become 
one of the most popular and widely used 
materials in contemporary building’s in- 
teriors. The Singaporean brand, Lamitak, 
as one of the leading players in the 
laminate industry, has long been known 
for the quality, development, diversity 
and inventiveness of its aesthetically 
and functionally curated product lines.

Lamitak’s recently launched laminate 
brand, ‘artäk’ integrates art and graphic 
design into a series of incredibly unique 
products with the use of digital printing 
technology that fascinatingly simulates 
the natural textures of terrazzo. The 
brand’s eight debut patterns include the 
 Miscela  series, which is comprised of the 
Miscela Mono style with classic black 
and white tones and the more vivid 
Miscela Cici that mimics the colorful 
pattern of natural terrazzo.
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Asia Pacific Interior Design 
Awards 2018 (APIDA)
DEADLINE SUBMISSION  
31 JULY 2018

ขอเชิญชวนนักออกแบบภายในที่สนใจเข้าร่วม 

การประกวด APIDA จัดโดย Hong Kong Interior 

Design Association โดยการประกวดแบ่งออก

เป็น 13 ประเภทตามพื้นที่การใช้งาน ติดตาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์หลักของรายการ    

An invitation for interior designers who  

are interested in the APIDA competi- 

tion hosted by the Hong Kong Interior 

Design Association. With 13 awards 

categories, there are many areas of 

interest to explore. More information  

is available on the official website.    

apida.hk

DESIGN
Build Eco Xpo (BEX) 
5 - 7 SEPTEMBER 2018
ASIA MARINA BAY SANDS, 
SINGAPORE 

งานเทศกาลประจำาปีที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญ 

ในเรื่องของ green building เข้าไว้ด้วยกันกว่า  

12,000 คน ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก เจ้าของกิจการ  

นักพัฒนา วิศวกร และผู้ที่สนใจในงานสถาปัตย- 

กรรมและออกแบบที่เกี่ยวข้องและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วัน มีทั้งส่วนที่ 

เป็นนิทรรศการ และงานสัมมนาที่เปิดโอกาสให ้

ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

An annual event celebrating green 

building that welcomes many profes- 

sionals including over 12,000 architects,  

owners, developers, engineers and  

people who are interested in green. 

The 3-day event includes exhibitions 

and seminars with open talks where 

participants can exchange ideas.

bex-asia.com

ARCHITECTURE
Laka Competition 2018: 
“Architecture that  
Reacts”
DEADLINE SUBMISSION 
2 NOVEMBER 2018

Laka เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรท่ีทำาหน้าท่ีใน 

การสนับสนุนงานออกแบบและสถาปัตยกรรมท่ี

ส่งผลกระทบที่ดีให้กับสังคม การประกวด Laka 

Competition 2018 ในหัวข้อ Architecture that 

Reacts โฟกัสไปท่ีงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 

ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ของสังคมปัจจุบัน 

Laka is a non-profit organization sup- 

porting design and architecture that 

focuses on bringing about social impact.  

Laka competition 2018, held under the  

theme ‘Architecture that Reacts’ focuses  

on designs and works of architecture 

that solve problems through direct res- 

ponse to their surroundings. 

lakareacts.com/
competition-2018

la
k

a
 c

o
m

p
et

it
io

n
 2

01
8:

 “
a

r
c

h
it

ec
tu

r
e 

th
a

t 
r

ea
c

ts
”

a
s

ia
 p

a
c

if
ic

 in
te

r
io

r
 d

es
ig

n
 a

w
a

r
d

s
 2

01
8 

(a
p

id
a

)

Shanghai Home Design 
Week 2018
11-16 SEPTEMBER 2018
SHANGHAI WORLD EXPO 
EXHIBITION & CONVENTION 
CENTER (SWEECC)

ในขณะที่จีนกำาลังมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ 

และการเมืองในภูมิภาคมากขึ้นทุกวันๆ การ

เติบโตด้านอุตสาหกรรมด้านการออกแบบก็เป็น 

อีกความเคล่ือนไหวหน่ึงท่ีน่าจับตามอง Shanghai  

Home Design Week 2018 เป็นดีไซน์วีคที่รวม

เอากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเข้าไว้ด้วยกัน อย่าง 

Furniture China 2018 และ Maison Shanghai 

ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองในปีนี้ สถิติชี้ว่ายอด 

ผู้เข้าชมปีก่อนทะลุ 150,000 คน ใน 4 วันของ

กิจกรรม และมี buyer จากประเทศอื่นๆ มา 

ร่วมงานกว่า 155 ชาติเลยทีเดียว

While China is influencing the economy 

and politics in the region, industrial  

design is another movement that is 

of interest to us all. Shanghai Home 

Design Week 2018 is a design event 

that compiles many events together 

such as Furniture China 2018 and 2nd  

Maison Shanghai. Last year, the num- 

ber of visitors reached over 150,000 

people throughout the 4-day event and 

included buyers from 155 nations all 

over the world.

shdw.com.cn/portals/39/en/
index.html
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Visual Documentary 
Project 2018

DEADLINE SUBMISSION  
31 AUGUST 2018

โครงการ Visual Documentary Project 2018 

จัดโดยมูลนิธิ Japan Foundation และ Center  

for Southeast Asian Studies, Kyoto University 

ขอเชิญผู้สร้างภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียร่วมส่ง 

ผลงานสารคดีความยาวไม่เกิน 30 นาที ในธีม 

“Popular Culture in Southeast Asia” เพื่อ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมร่วมสมัยอันหลากหลายใน

แต่ละภูมิภาคผ่านงานภาพยนตร์ โดยผู้กำากับ 

ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกเชิญไปฉายภาพยนตร ์

ในเมืองโตเกียวและเกียวโต

Visual Documentary Project 2018 is  

hosted by the Japan Foundation and  

Center for Southeast Asian Studies, 

Kyoto University. Inviting all Asian film- 

makers working in documentary, the 

contest requested films no longer than 

30 minutes with the theme of “Popular 

Culture in  Southeast Asia.” Introducing 

the diversity of contemporary culture 

through documentaries, the selected 

filmmakers will screen their films in 

Tokyo and Kyoto. 

vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/
vdp2018
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There are More Monsoon 
Songs Elsewhere

22 JUNE - 23 SEPTEMBER 2018
100 TONSON GALLERY

นิทรรศการเดี่ยวของดุษฎี ฮันตระกูล ที่ประ- 

กอบไปด้วยผลงานภาพลายเส้น found photo- 

graphs เซรามิก และอินสตอลเลชั่นที่ได้ นรุตม์ 

ปิติทรงสวัสดิ์ จาก Flo Furniture มาร่วมงาน

ด้วย ผลงานหลากหลายสื่อของดุษฎีในครั้งนี้

เชื่อมโยงเข้าหากันในบางมุม เป็นความสัมพันธ์

หลวมๆ ที่ไม่ได้ชัดเจน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามัน

ไม่ได้เชื่อมโยงกันเลย ความเชื่อมโยงที่ว่านั้น 

จะเป็นอะไรคงต้องไปดูกันเอาเอง

A solo exhibition by Dusadee Huntrakul  

featuring a series of drawings, found 

photographs, ceramic pieces and instal- 

lations designed by Naroot Pitisong-

swat of Flo Furniture. The various mate- 

rials of the work all find a source of 

connection even though the areas of 

dissonance are also clearly visible. In 

other words, we can’t reject all that isn’t 

connected… But what is this connecting? 

You have to see for yourself.  

100tonsongallery.com

ART
PhotoBangkok Festival 
2018

28 JUNE - 9 SEPTEMBER 2018
BACC AND VARIOUS VENUES

กลับมาอีกครั้งสำาหรับเทศกาลที่ว่าด้วยภาพถ่าย 

ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ในปีนี้นอกจากนิทรรศ- 

การภาพถ่ายหลายๆ รายการที่เปิดโอกาสศิลปิน

รุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงผลงานกับศิลปินรุ่นเก๋า ยังมี

กิจกรรมอื่นๆ เช่น international symposium, 

portfolio review เวิร์คช็อป และรายการประกวด 

smartphone photo contest ที่ไม่จำาเป็นต้องเป็น

ศิลปินก็ส่งรูปถ่ายเข้าประกวดได้ กิจกรรมจะถูก

จัดกระจายไปตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพฯ โดย

มีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น

สถานที่จัดงานหลัก ถือเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ

ในช่วงเดือนหน้านี้ทีเดียว 

The biggest photography event in Bang- 

kok is coming back again. This year, 

aside from the photo exhibitions that 

will provide a platform for emerging 

artists to work with professional artists, 

there will also be more events such as 

an international symposium, portfolio 

review, workshops and smartphone 

photo contests that are open to every- 

one. The events will take place in various 

venues throughout Bangkok with the 

BACC acting as the main hub. The fes- 

tival is sure to bring much interest to July. 

photobangkokfestival.com

MEDIA
LIMA

25 JULY 2018
5TH FLOOR AUDITORIUM, 
BACC

Film Kawan คือกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับภาพยนตร์อุษาคเนย์ ที่รวมตัวกันเพื่อ

จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การฉายหนัง เสวนา 

และการจัดทำาส่ิงพิมพ์ สำาหรับกิจกรรมฉายภาพ- 

ยนตร์ครั้งนี้ ทางกลุ่มได้เลือกภาพยนตร์สัญชาต ิ

อินโดนีเซียเรื่อง LIMA มาให้เราได้ดูกัน ภาพ- 

ยนตร์พูดถึงหลักศีลธรรมของศาสนา ความหลาก-

หลายทางชาติพันธุ์ในยุคสงครามอินโดนีเซีย โดย 

หลังจากดูภาพยนตร์จบผู้ชมยังจะได้ร่วมพูดคุย

กับผู้กำากับภาพยนตร์ในช่วงเสวนาอีกด้วย

Film Kawan is a student group interested 

in Southeast Asian films who have as- 

sembled to create events such as film  

festivals, special talks and publications.  

For this film event, they chose the Indo- 

nesian film, ‘LIMA.’ The movie focuses 

on the morals of religion and diversity 

of ethnography through investigation 

of the Indonesian war. A special talk 

with the director will be held following 

the screening.

fb.com/filmkawan

Popular Culture in Southeast Asia

CALL FOR
SHORT DOCUMENTARIES

DEADLINE August 31st, 2018
Online Application: https://vdp.cseas.kyoto-u.ac.jp/

The Visual Documentary Project (VDP) aims to use visual forms of expression to complement
the growing academic literature that exists on Southeast Asian societies and help promote

the richness of Southeast Asian cultures to people in Asia through the medium of documentaries.

Organizers: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, The Japan Foundation Asia Center 

Requirements 
Applicants must be from Southeast Asia or Japan.
Documentaries should be no longer than 30 minutes.

Invitation to Japan 
Director(s) of each movie will be invited to Kyoto and Tokyo,
Japan for an international screening.
Organizers will cover travel and accommodation fees.

Contact: vdp@cseas.kyoto-u.ac.jp　

Screening 
KYOTO screening
December 13, Thursday, 2018
TOKYO Screening
December 15, Saturday, 2018

Visual
Documentary
Project
2018
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ลองนับดูเล่นๆ ก็พบว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Rabbit-
hood Studio ท�างานออกแบบปกหนังสือไม่มากนัก เฉลี่ยปีหนึ่งๆ 
ราว 6-7 เล่ม อย่างมากทีสุ่ดกไ็ม่น่าจะเกนิสิบ บวกลบคณูหารดูแล้ว
หนึ่งเดือนออกแบบปกหนึง่เล่มกยั็งไม่ได้ เทยีบกบันกัออกแบบปก 
มอือาชพีแล้วต้องถอืว่าน้อยมาก แต่ถ้านับจ�านวนครั้งที่เราเดินเข้า
ร้านหนังสือต่อปี หรือหารออกมาเป็นรายเดือนแล้วนั้น ตัวเลข 
จะพุ่งสูงข้ึนกว่าจ�านวนปกที่ออกแบบแน่ๆ

เราพบว่าโดยส่วนใหญ่นอกจากช่ือผู้เขียนและส�านกัพิมพ์  เรามักจดจ�า  
อ้างอิงถึงหนังสือต่างๆ จากปก ร้านหนังสือจึงเป็นเหมือนห้องแสดง 
นทิรรศการงานออกแบบปกช้ันเย่ียม อดุมสมบรูณ์ไปด้วยความหลาก- 
หลาย ทัง้ยังเปิดโอกาสให้เราได้ลูบคล�า สูดดม พินจิพิจารณาปกที่เรา
สนใจในแบบที่หน้าจอให้ไม่ได้

เราเพลิดเพลินกับการแยกแยะปกของส�านักพิมพ์จากต่างประเทศ 
คาดเดาเล่นๆ ในใจว่าปกแบบนี้น่าจะมาจากผลงานของนักออกแบบ
โซนไหน ใช้เวลาท�าความเข้าใจที่มาที่ไปของภาพที่ปรากฏตรงหน้า 
พลิกหาชื่อของนักออกแบบปกที่เรารู้สึกสะดุดตา ในขณะเดียวกัน 
เราพบว่าตลาดปกหนังสือไทยน่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น การเกิดขึ้น 
ของส�านกัพิมพ์เล็กๆ จ�านวนมากในช่วงเวลาหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึ 
การขยับปรับตัวของส�านักพิมพ์ใหญ่บางส�านัก ท�าให้นักออกแบบปก
มีที่ทางมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อย่างน้อยการมีพื้นที่ให้นักออกแบบ
ปกหน้าใหม่อย่างเราได้ท�างานปกกบัเขาบ้าง กน่็าจะเป็นเครือ่งพิสูจน์
ได้ในระดับหนึ่ง

ส�าหรับเรา การท�าปกเป็นเรื่องของการจัดการกับพื้นที่ที่จ�ากัด คือ
การจดัการความสัมพันธ์ระหว่างใจความส�าคญั ประเด็น หรอืกระทัง่ 
ความรู้สึกบางอย่างที่ค้นพบจากตัวบทกับสุนทรียศาสตร์ของการ
ออกแบบให้ออกมาเป็นภาพในพื้นที่หนึ่งหน้ากระดาษ ถ้าเป็นไปได้  
เราจึงพยายามอ่านต้นฉบับให้จบทั้งหมดก่อนจะเริ่มท�างาน ที่ผ่าน 

the cover
by vajra ruthirakanok

มาเรามักได้ท�างานปกที่มีเนื้อหาทางวิชาการ ประเด็นของตัวบทที ่
นกัวิชาการนัน้ๆ ต้ังใจจะน�าเสนอออกมาสู่สาธารณะจงึเป็นส่ิงส�าคญั
ทีสุ่ด เป็นหัวใจของงานเขียนของเขา การมีโอกาสได้พูดคยุกบัผู้เขียน 
หรือบรรณาธิการต้นฉบับจึงเป็นข้ันตอนที่ส�าคัญมากส�าหรับเรา  
ขั้นตอนนี้อาจจะแตกต่างจากการท�างานกับเนื้อหาที่เป็นวรรณกรรม
ที่เปิดช่องให้ตีความได้หลากหลาย

มีค�าถามว่า “ปกหนงัสือทีดี่คอืปกอย่างไร” ค�าตอบทีง่่ายทีสุ่ดส�าหรบั 
เราคือปกที่ส่ือสารเนื้อหาออกมาได้อย่างแม่นย�าภายในพ้ืนที่หน้า
กระดาษเดียว ทั้งยังควรต้องสวยงาม อาจจะดียิ่งขึ้นถ้าเอื้อให้ผู้อ่าน
ได้สนุกกับการตีความงานออกแบบ และถ้าเป็นไปได้ มันควรมีส่วน
ช่วยในการขายหนงัสือเล่มนัน้ๆ ได้ด้วย เพ่ือให้เนือ้หาซึง่เป็นแก่นสาร
ที่ส�าคัญที่สุดของสินค้าประเภทหนังสือถูกส่งต่อไปถึงมือผู้อ่าน

ถ้าไม่นับหนังสือที่ท�าส�าหรับแจกจ่าย การขายเป็นกลไกส�าคัญที่จะ
ต่ออายุวงการหนังสือให้ยืดยาวออกไปได้ และด้วยกระบวนการขาย
นี่เอง หนังสือจึงมีที่ทางให้ปรากฏตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงชีวิต
ของคนท�างานทุกคนในสายพานการผลิตที่มีนักออกแบบปกเป็น 
ส่วนหนึ่งในนั้น

ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีงานชิ้นไหนขายได ้
กับทุกคน การตัดสินใจซื้อหนังสือสักเล่มของคนสักคนมีปัจจัยอื่นๆ 
แวดล้อมอีกมากมาย การเดินเตร็ดเตร่บ่อยครั้งท่ามกลางความแตก
ต่างหลากหลายในร้านหนังสือ ในแง่มุมเฉพาะปก เราจึงพบกับปก 
ที่ดึงดูดใจเราไปพร้อมๆ กับปกอีกมากมายที่ดึงดูดใจคนอื่น

นี่อาจพอช่วยยืนยันวลียอดนิยมที่ว่า ถึงที่สุดแล้ว “ปกมันเลือก 
คนหยิบ” ก็เป็นได้ 
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