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editorial

Offline is the new Online
จะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างที่มักจะได้รับการประเมินว่ามีอนาคตสดใส
ต่อไปแน่ๆ ในอนาคตอันใกล้ๆ นี้ หนึ่งในนั้นน่าจะเป็น “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
E-commerce” แม้ในความเป็นจริงนั้นการค้าออนไลน์ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าการค้าปลีก
ในแบบดั้งเดิมอยู่มากก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อในการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ นั้น ท�าให้แทบจะทุกคนไม่อาจปฏิเสธว่า ธุรกิจออนไลน์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตไป
ได้อีกมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้รับความคาดหมายให้เป็น 
“The Next Big Thing” ส�าหรับอุตสาหกรรม E-commerce เลยทีเดียว ทั้งๆ ที่ตัวเลข 
E-commerce มีส่วนแบ่งแค่ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่ารวมตลาดค้าปลีกเท่านั้น 

ณ นาทีนี้ ความสนใจของผู้ประกอบการ E-commerce ทั่วโลกอยู่ที่ความรวดเร็วและ 
คณุภาพของระบบส่งของให้ถงึมือลูกค้า ควบคูไ่ปกบัการน�าเอาความฉลาดของเทคโนโลยี 
ไม่ว่าจะเป็น AI หรอื สมองกล ทีเ่รยีนรูข้้อมูลพฤติกรรมผู้บรโิภค เพ่ือทีจ่ะน�าเสนอสินค้า/ 
บริการ ที่อยู่ในความต้องการได้ในเวลาอันสั้นและง่ายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ บริษัทชั้นน�าอย่าง 
IKEA หรือ Amazon น�าเอาแอปพลิเคชั่นมาช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ก�าลัง
ตัดสินใจซื้อมาวางในบ้านเหมือนจริงประกอบการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี
ตัวช่วยอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น IoT VOICE search หรือ ROPO (Research Online 
Purchase Offline) มาช่วยค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้สินค้า/บริการ ที่ถูกใจที่สุดในราคาที่ดี
ที่สุด 

ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง เห็นจะหนีไม่พ้นการซื้อกิจการบริษัท Oculus เจ้าของ
แว่น VR Oculus Rift ของ Facebook ซึ่งพัฒนาต่อให้ต้นทุนลดลงมา จนเป็น Oculus Go 
ซึ่งท�าให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เกี่ยวกับ VR บน Facebook แน่นอนว่าแผนธุรกิจที่จะตามมามี
โอกาสที่จะพลิกเป็น E-commerce ได้ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่นแชท messenger ที่ต้อง
รองรับ E-commerce ด้วยเช่นกัน Amazon เป็นอีกรายหนึ่งที่ขยับแผนธุรกิจจากพื้นที่
ออนไลน์มาสู่การท�าร้านหนังสือแบบดั้งเดิม เรียกว่าผสมผสานร้านขายหนังสือทั้งแบบ
ออนไลน์กับร้านหนังสือที่ให้ความรู้สึกแบบที่ชาวโลกคุ้นเคยกันมาช้านาน จนมีคนหวั่นว่า
ธุรกิจออนไลน์จะท�าให้ร้านหนังสือหายไปจากโลกนี้ 

เป็นไปได้ว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Google Facebook หรือ Amazon ก�าลังอยู่ในสภาวะ
อิ่มตัว มีผลประกอบการที่ถดถอยลง ท�าให้ทุกๆ บริษัทพยายามหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อ
เข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น และช่องทางใหม่ๆ ที่ว่านั้น ก็คือช่องทางเก่าที่หลายคนคิดว่ามัน
เอ้าท์ไปแล้วนั่นเอง เทรนด์ที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ ความพยายามหาทางน�าธุรกิจแบบดั้งเดิม
ผสมผสานกับโลกออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแยกมันออกจากกัน Pomelo 
ร้านค้าออนไลน์อันโด่งดัง เพิ่งจะเปิดร้านออฟไลน์ของตัวเองที่สยามเซ็นเตอร์ การมีร้าน
ค้าปลีกที่จับต้องได้มีส่วนช่วยส่งเสริมกันและกันระหว่าง click and collect หรือสั่งซื้อ
ออนไลน์และรับสินค้าหน้าร้านได้ ท�าให้สามารถลองได้ก่อนตัดสินใจซื้อ หรือคืนสินค้า
สะดวกขึ้น ที่สิงคโปร์ Love Bonito ก็เปิด flagship store บนถนนออชาร์ด หลังจากขาย
ออนไลน์มานานกว่า 7 ปี Lazada ก�าลังตาม Alibaba ในจีนไล่เปิด Hema Supermerket  
ในปักกิง่และเซีย่งไฮ้ และก�าลังจะเปิดร้านค้าปลีก Lazada ทีอ่นิโดนเีซยีเช่นกนั ร้านออฟ- 
ไลน์เหล่านี้ท�าหน้าที่เสมือนคลังสินค้า ทดแทนระบบการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ยังต้องปรับปรุงกันขนานใหญ่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจออนไลน์กับออฟไลน์ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน
ในตัวเอง ความคิดที่ว่าธุรกิจออนไลน์จะท�าลายระบบการค้าปลีกที่เคยเป็นมาจึงเป็นเรื่อง
เลื่อนลอย และห่างจากความเป็นจริงออกไปมาก เพราะทั้งสองระบบล้วนพึ่งพากัน ต่าง
เป็นต้นทุนในการสร้างฐานลูกค้า พัฒนาระบบสินค้า และเร่งการเติบโตในนามของโลก
การค้าเสรี 

E-Commerce is often among the industries guaranteed for its promising 
future. While in reality, the ratios of online sales are comparatively inferior  
to those of brick and mortar retailers, the belief that the changes in people’s  
behaviors brought about by new technologies makes it undeniable that the 
online business can and will continue to grow significantly. Southeast Asia, 
in particular, is speculated to be ‘The Next Big Thing’ of the E-commerce 
industry despite the fact that the number of E-commerce sales accounts to 
only 1-2% of the total retail sales.
 
The interests and priorities of E-commerce entrepreneurs worldwide are 
on a fast and standardized delivery system, which has been developed 
hand in hand with the incorporation of smart technologies such as Artificial 
Intelligence. Such technologies enable a brand or service provider to have 
a better understanding of consumer behaviors and to be able to offer the 
products/services, especially those that are in high demand, in a much 
shorter time and with a more convenient process. The world’s leading 
corporations such as IKEA or Amazon develop applications for clients to 
virtually install the products they wish to buy in their own homes. There are 
several other assistive technologies such as IoT VOICE search or ROPO 
(Research Online Purchase Offline) that help consumers search for the 
most suitable products/services at the cheapest price. 
 
All eyes are now on Facebook’s acquisition of Oculus, the owner of VR 
Oculus Rift, which has now been developed into a cheaper and more 
accessible version known as Oculus Go. What this deal brings is new VR 
features on Facebook, with a possible business plan that may include the 
development of an E-commerce business. Facebook’s chat application 
such as messenger will most likely be developed to support E-commerce. 
Amazon makes an interesting retail strategy by combining both worlds 
(the online and brick and mortar bookstores that the majority of people in 
the world are still familiar with) by opening physical stores in addition to its 
massive online platform, which has had many people in fear of the disap-
pearance of bookshops from the world.
 
It is possible that giant corporations such as Google, Facebook and Ama-
zon have now reached a plateau. Generating fewer profits, these compa-
nies are searching for ways to effectively access consumers and one of the 
new ways is the old and presumed obsolete way. The current trend is an 
attempt to combine traditional business operations with an online platform 
by making the two worlds complement rather than separate from each 
other. Popular online stores such as Pomelo recently opening its offline 
shop at Siam Center is an example of the role of a physical store whether 
it’s for the ‘click and collect’ option or the more convenient return it is able 
to offer customers. In Singapore, Love Bonito opened its flagship store on 
Orchard Road after seven years of operations as an online retailer. Lazada 
is catching up with Alibaba in China with the opening of Hema Supermarket 
in Beijing and Shanghai including Lazada retail shops in Indonesia. These 
offline stores serve as the stock room and a more viable option for the logis- 
tics systems in the Southeast Asian region that still need a great deal of 
improvement. The relationship between online and offline business is com-
plex in its own way, and the idea that e-commerce business will destroy 
the retail system is pretty much bogus and far from reality. Evidently, the 
two systems depend on each other and they are significant capitals for the 
expansion of a company’s customer base, the development of logistics and 
an inventory system, and the overall growth of the business in the world of 
free trade and economic freedom.
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สิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมร้อนชื้นร่วมสมัย

We check out the latest project by Wooi 
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OLD BUT NOT 
OBSOLETE
มาทำาความรู้จักกับบ้านหลังเก่าในซอยศรีนคร  
ที่ที่มิตรภาพระหว่าง รังสรรค์ ต่อสุวรรณ และ  
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Alvaro Catalán de Ocón,  a Spanish  designer 

who flew away from home to Phanat Nikhom, 

Chonburi in order to  make  a lamp  with artisans.
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Aluminum door and window frames are a major industry in the world of modern 
architecture. The material offers many upsides from its light weight, 
ability to withstand  different climatic conditions, convenience of installa-
tion including the recyclable quality of aluminum scraps, not to mention 
the diversity of section, thickness, and applications such as railings of 
glass panels or fixtures used for installation on angles and corners. 

Femme Atelier is the name of a group of two students from the Department 
of Industrial Design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang, Lalita Kitchachanchaikul and Kamonwan 
Mungnatee. The group was initially formed for a class project before the 
two saw the opportunity to use the assets of aluminum door and window 
frames in the design of their furniture. They connect the conceptual roles of 
door and window frames (something used to define a spatial boundary) 
to the fundamental structure of a table and a stool. The duo uses acrylic 
with gradients of colors to accentuate the dimensions of the door. The 
color scheme was chosen, not to control the unoriginality of this ubiqui-
tous architecture, but to play with the upbeat decorative styles of cafés 
or retail spaces. In addition to its physical appeal, Framemust is interesting 
for the approach to and standard of design the group was able to attain,  
especially when considering the fact that the work comes from the minds 
of a couple of undergraduates from an educational institution. This 
design creation is living proof that no matter where you are in the world, 
with an interesting enough idea, well-provided information and nice 
pictures, you can get your work published and recognized in renowned 
media platforms just like any other professional designer. This student 
project is a testament to such possibility and we’re excited to see whether 
or how it will be developed into actual consumer products. If achieved, 
the experience will serve as an interesting final chapter to student life 
before their transition into careers as professional designers.

UPDATE

Framemust
Femme atelier

behance.net/gallery/65669637/Framemust

เฟรมประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมถือเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในวงการสถาปัตยกรรมด้วย
ข้อดีหลายอย่างทั้งในเรื่องน้ำาหนักที่เบา ความทนทานต่อสภาพอากาศ การประกอบติด
ต้ังทีท่ำาได้ง่าย และการนำาเศษอะลูมิเนียมกลับไปรีไซเคิลอีกครั้ง รูปแบบของหน้าตัด
มีหลากหลายรูปแบบและความหนา มาพร้อมกับรางสำาหรับวางกระจก และอุปกรณ์ยึด 
เข้ามุมต่างๆ ด้วย 

Femme Atelier คือชื่อกลุ่มของ 2 นักศึกษา กมลวรรณ มุ่งหน้าที่ และลลิตา กิจจาชาญ-
ชัยกุล จากภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่รวมทีมกันทำาโปรเจ็คต์ส่งอาจารย์ พวกเขามอง
เห็นถึงโอกาสในการใช้ต้นทุนที่มีอยู่แล้วจากวงการก่อสร้าง อย่างเฟรมประตูหน้าต่าง
อะลูมิเนียมมาใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยเชื่อมต่อแนวคิดของประตูหน้าต่างที่ใช้
กั้นขอบเขตของพื้นที่ไปที่โครงสร้างส่วนฐานของทั้งโต๊ะและเก้าอี้สตูล ทั้งสองคนยังเลือก
ใช้อะคริลิคไล่เฉดสีเข้ม-อ่อนเพื่อเน้นให้มิติของประตูชัดเจนขึ้น ชุดของสีที่เลือกใช้ไม่ได้
พยายามที่จะคุมโทนเพื่อล้อกับงานสถาปัตยกรรมเดิมๆ แต่สามารถนำาไปใช้กับการตก-
แต่งร้านค้าให้ดูสนุกและสดใสได้หลากหลายขึ้น นอกจากความน่าสนใจของตัวผลงาน 
Framemust แล้ว ยังมีความน่าสนใจในวิธีการและมาตรฐานในการนำาเสนอผลงานของ
นักศึกษา ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
ไหน หากมีผลงานที่น่าสนใจและเตรียมพร้อมในเรื่องข้อมูลและรูปภาพที่มีคุณภาพพอก็
สามารถมีผลงานเผยแพร่อยู่ในสื่อดีๆ ทั่วโลกได้ไม่แพ้นักออกแบบมืออาชีพ เช่นเดียวกัน
กับโปรเจ็คต์ของสองนักศึกษาน้ี ซ่ึงน่าติดตามต่อไปว่าจะสามารถพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์
และส่งต่อถึงมือผู้บริโภคได้จริงๆ ในอนาคตหรือไม่ นับเป็นบทพิสูจน์ท้ายๆ ของการขยับ
จากนักเรียนดีไซน์สู่การเป็นนักออกแบบอย่างเต็มตัว

TEXT: DEchA ArchjAnAnUn PhoTo coUrTESY oF FEMME ATEliEr
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The thriving contemporary art scene in the southernmost provinces of 
Thailand such as Pattani and Narathiwat  has been an interesting phe-
nomenon to witness. The recent opening of  the RE/FORM/ING PATANI
 exhibition in  Pattani on the 5th  of August 2018 at different art spaces 
(Patani  Artspace, Garden Art Space, Melayu Living  and Dato Beach) in 
the province showcased the works of over 23 artists, telling the stories of 
the people of Pattani and the places they call home. ‘Untitled’ (2018)  by 
Sopida Ratta is an installation piece made of scraps of old clothes tied 
together into a net and placed on the white sands of Dato Beach. The 
work invites viewers to participate by tying more pieces of cloth onto 
the installation as the net grows bigger and longer in size over time. The 
waves crashing into the pieces reflect the relationships of the people in 
the area and their way of life that is closely associated with the sea.

Opposite to ‘Untitled,’ ‘Man from a Distant Planet’ (2018), a work of video 
art by Takuro Kotaka depicts the outsiders’ perceptions of Pattani as an 
‘alienated town.’ The artist tried to create a new understanding for the 
town from the perspectives of both insiders and outsiders by inviting 
them to see and experience the so-called alienness of Pattani.  Through 
his work of art, Kotaka hopes for everyone to realize not only what the 
town of Pattani is really like, but also become aware of the points of view 
and ways of life of its people, and ultimately grasp whether or how such a 
preconceived notion of alienation is actually different from the cities they 
live in. Being held until the 28th  of October 2018, the works in this exhibi-
tion convey Pattani’s narratives from diverse aspects of pain, loss and the 
unfamiliar illustrations of the town that are unbeknownst to outsiders.   

UPDATE

RE/FORM/ING PATANI
Patani Artspace and various venues

fb.com/RE.FORM.ING.PATANI

นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย กับการเติบโตขึ้นของศิลปะร่วมสมัยในทาง
ตอนใต้สุดของไทยอย่างจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ล่าสุดในจังหวัดปัตตานีได้มีการ
เปิดตัวนิทรรศการ RE/FORM/ING PATANI ไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดย
จัดขึ้นที่ art space อย่าง Patani Artspace, Garden Art Space, Melayu Living และ
ชายหาดดาโต๊ะในจังหวัดปัตตานีเอง ผลงานจากศิลปินกว่า 23 คน ที่ถูกจัดวางไปตาม
สถานที่ต่างๆ ถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชาวปัตตานีในพื้นที่ของตนได้
อย่างน่าสนใจ Untitled (2018) ของโสภิดา รัตตะ เศษเสื้อผ้าชิ้นเล็กมากมายถูกนำามา
ผูกยาวต่อกันเป็นร่างแหวางบนทรายสีขาวของหาดดาโต๊ะ เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วยการผูกผ้าตาข่ายผืนน้ีให้กว้างและยาวข้ึน คล่ืนท่ีกระทบกับเศษผ้าเคล่ือนไหว
ช่วยเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ผูกติดกับท้องทะเลได้
เป็นอย่างดี

ตรงข้ามกันกับผลงานที่เพิ่งกล่าวถึง “Man from a Distant Planet” (2018) วิดีโออาร์ต
โดย Takuro Kotaka สะท้อนมุมมองของจังหวัดปัตตานีในฐานะ “เมืองมนุษย์ต่างดาว” 
ในสายตาของผู้คนภายนอก ศิลปินพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับเมืองที่ถูกเรียกว่า
ต่างดาวด้วยมุมมองของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เมื่อพวกเขาได้ลองเข้าไปสัมผัสและ
รับรู้ มองเห็นและทำาความเข้าใจในความเป็นต่างดาวของปัตตานีว่าท้ายที่สุดแล้ว เมือง
ต่างดาวอย่างปัตตานีเป็นอย่างไร มีความน่าสนใจแค่ไหน ทั้งความคิดและการใช้ชีวิตของ
พวกเขา และความเป็นต่างดาวที่ว่านั้นแตกต่างกันอย่างไรกับเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ 
นิทรรศการนี้จัดยาวไปถึงวันที่ 28 ตุลาคม ผลงานแต่ละชิ้นล้วนถ่ายทอดเรื่องราวความ
เป็นปัตตานีจากหลากหลายมุมมอง ทั้งความเจ็บปวด การสูญเสีย รวมไปถึงสะท้อนภาพ
ของความเป็นปัตตานีที่คนภายนอกไม่คุ้นตาอีกด้วย

TEXT: PimPAkAPorn PornPEng PhoTo: mUhAimEn E-TAELA
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“It is often assumed that visual arts thrive on the celebration of individuals. Society 
empowers the individual—the artist—to express him or herself. But in fact, art can 
also be considered one of the most collaborative forms of interaction.” These are the 
words that reflect ‘COOP’ exhibition’s fixed state of mind. As one of the pavilions of 
the Bangkok Biennial 2018, COOP is a group exhibition curated by Muriel Meyer, ob-
serving and speculating upon the various layers of collaborative acts that are utilized 
within the realms of art practice; the aesthetic aspects, disposition, or any consequen-
tial efforts, whilst simultaneously exploring the conjunction between mechanisms of 
systems, personal interests, and the solidarity of the artists. In a search for modes of 
resisting the absolute individualistic way that art is regarded, the curatorial concept 
echoes the Bangkok Biennial 2018’s participatory efforts of bringing together interna-
tional artists and diverse cultural workers, seeking to cultivate alternative ways that 
the international exchange embraces art in this collaborative matter. With the notion of 
collaboration (from the funding through to the helping of installation) in mind, 9 works 
with 13 international artists were exhibited within the nonconforming, anti-white box 
space of the 3rd floor, 469 Phra Sumen Road. In terms of “collaboration,” the outcomes 
ranged from those developed between two artists, the artist and the curator, the artist 
and the subject, or even the artist and the audience themselves.

Two of the artists who worked together were Daniela Kneip Velescu and Daniel 
Stubenvoll, producing ‘D&D’S PROBLEMATIC POODLE (LIP, NECK, SHOULDER, 
TRUNK, FOOT),’ 2018. The artists sought a strategy that could enable them to react 
and counter-react to the shared body of work. As for Nicholas Hoffman and Nadia 
Perlov, ‘A PERFECT CLOUD,’ 2018 is a two-channel video installation, one channel 
each by Hoffman and Perlov, which were exhibited separately. Despite aesthetically 
appearing like two different works, the shared domains of these two videos included 
the fractions of a singular text that the two artists assembled together and their mutual 
thoughts toward communication and cultural myths. From all the artist to artist colla-
borations, most of them dealt with experimentation with the boundaries of communi-
cation and connections between artist A and artist B. We can see that their collabora-
tive processes are one of the major narratives within the works.

In ‘IT IS GOTTERDÄMMERUNG TIME.,’ 2018 by Lars Karl Becker, the artist requested 
the curator to critique an imaginary artwork of his, which he would then follow and res-
pond to, or not, at his own will. Through this way of collaboration, it somehow became 
a power play between the role of the curator and the artist himself. After obtaining 
the critique of the so-called artwork, Becker produced a digital print collage carpet 
depicting a non-linear narrative, whilst almost ironically displaying the original critique 
alongside the produced body of work. As for ‘LEN SABA,’ 2018 by Ofri Lapid, the colla-
boration became the artwork itself. ‘Len Saba’ is originally a flirting game played by the 
Mon Community, in which Lapid reenacts the game and invites the audience to join 
in. By doing so, she bridges the Mon Community and the exhibition audience, whilst 
challenging the social structures and highlighting the collective collaborative nature 
of games of every culture of the world. The most unnoticeable work within the space 
would be ‘MUSEUM GLASS,’ 2018 by Sathit Sattarasart, a museum glass cut into the 
form of the exhibition space and the only work to be hung from the wall. ‘MUSEUM 
GLASS,’ 2018, therefore, is an institutional critique, pointing out all the interrelations 
between the exhibited works. Additionally, as the only Thai in COOP, Sattarasart 
assumes the role of a facilitator, enabling the exhibition to come to reality.

UPDATE

COOP
Bangkok Biennial 2018

coopbangkok.com

เป็นปกติไปแล้วตอนน้ีท่ีศิลปะมักถูกมองว่าเป็นเร่ืองของปัจเจก ในลักษณะว่า สังคมเป็น
คนหล่อหลอมปัจเจก และศิลปินก็ถ่ายทอดตัวตนของเขา (ท่ีเป็นผลมาจากการหล่อหลอม
ของสังคม) ออกมาผ่านผลงาน แต่ในความเป็นจริงพ้ืนท่ีศิลปะน้ันเปิดกว้างต่อการทำางาน
ร่วมกันท่ีหลากหลายรูปแบบ ดังท่ีเห็นได้จากนิทรรศการ COOP ส่วนหน่ึงของ Bangkok 
Biennial 2018 Muriel Meyer ภัณฑารักษ์ สร้างโปรเจ็คต์น้ีข้ึนมาเพ่ือสังเกตและคาดการณ์
รูปแบบของการทำางานร่วมกันในบริบทของการทำางานศิลปะ ท้ังในมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ 
การจัดการ ผลลัพธ์ ไปพร้อมๆ กับสำารวจ ความสัมพันธ์แบบคู่ขนานของการทำางานเป็นกลุ่ม
กับความสนใจส่วนตัว และความสัมพันธ์ของศิลปินแต่ละคน เรียกได้ว่านี่เป็นทัศนคติการ
ทำางานที่อยู่คนละด้านกับการคุมเบ็ดเสร็จโดยไดเร็คเตอร์เลยทีเดียว และด้วยการตั้งต้น
จากแนวคิดที่ว่า ผลงาน 9 ชิ้นจากศิลปินนานาชาติ 13 คน จึงถูกเชิญให้มารวมตัวกันจัด
แสดงในพื้นที่ศิลปะ (แบบไม่เป็นทางการ) บนชั้น 3 บ้านเลขที่ 469 ถนนพระสุเมรุ โดย
มีรูปแบบการจับคู่ทำางานแบบ ศิลปิน - ศิลปิน / ศิลปิน - คิวเรเตอร์ / ศิลปิน - หัวเรื่อง 
หรือเป็นได้กระทั่ง ศิลปิน - ผู้รับชมงาน 

ศิลปินสองคนที่ทำางานร่วมกันคือ Daniela Kneip Velescu และ Daniel Stubenvoll กับ
ผลงาน D&D’S PROBLEMATIC POODLE (LIP, NECK, SHOULDER, TRUNK, FOOT), 
2018, ท่ีพวกเขาพยายามค้นหาวิธีทำางานท่ีจะเปิดให้ศิลปินแต่ละคนทำางานในแนวทางของ
ตัวเองได้บนผลงานช้ินเดียวกัน เช่นเดียวกันกับคู่ของ Nicholas Hoffman และ Nadia Perlov 
A PERFECT CLOUD, 2018 เป็นวิดีโออินสตอลเลช่ันสองช้ิน (แบ่งกันทำาคนละช้ิน) ท่ีใน
ความแตกต่างด้านสุนทรียศาสตร์ ท้ังสองช้ินงานก็มีบางอย่างท่ีแชร์กันอยู่ น่ันคือบางช่วง
ตอนของข้อความท่ีปรากฏในวิดีโอท่ีท้ังสองทำาร่วมกัน รวมไปถึงความคิดเก่ียวกับการส่ือสาร 
และประเด็นความเช่ือทางวัฒนธรรม ดูเหมือนว่าการทำางานแบบศิลปินจับคู่ศิลปินจะสำาคัญ
ตรงการจัดการกับเส้นเขตแบ่งพ้ืนท่ีการทำางาน และความเช่ือมโยงระหว่างศิลปิน A และ
ศิลปิน B ซ่ึงหมายความว่าใจความสำาคัญของผลงานจึงเป็นเร่ืองของการทำางานร่วมกันไป
โดยปริยาย

ใน IT IS GOTTERDÄMMERUNG TIME., 2018 Lars Karl Becker ขอให้คิวเรเตอร์วิจารณ์
ผลงานท่ียังสร้างไม่เสร็จ ซ่่ึงถึงแม้เส่ียงว่าบทวิจารณ์ท่ีว่าจะไม่ตรงกับงานเลยแม้แต่น้อย แต่
มันก็เป็นการพลิกกลับบทบาทระหว่างศิลปินและคิวเรเตอร์ โดยหลังจากได้คำาวิจารณ์มาแล้ว 
ศิลปินก็ทำาผลงานขึ้นมาเป็นพรมคอลลาจที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดิจิตอลปริ้นท์ สื่อสารถึงการ
เล่าเร่ืองแบบไม่เป็นเส้นตรง และนำามาจัดแสดงคู่กับบทวิจารณ์ท่ีคิวเรเตอร์เขียนมาแต่แรก 
ส่วน LEN SABA, 2018 โดย Ofri Lapid น้ัน กระบวนการร่วมมือ กลายมาเป็นผลงานด้วย
ตัวมันเอง เดิมที ‘Len Saba’ เป็นเกมจีบหนุ่มจีบสาวท่ีนิยมเล่นกันในหมู่ชาวมอญ ศิลปินเอา
เกมน้ีกลับมาเล่นในนิทรรศการโดยเชิญชวนคนดูมาเล่นร่วมกัน เพ่ือเช่ือมโยงกลุ่มชาวมอญ
เข้ากับผู้คนอีกกลุ่มอย่างผู้ชม ไปพร้อมๆ กับตั้งคำาถามต่อโครงสร้างสังคม และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในเกมซ่ึงมีอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรมในโลก ผลงานท่ีจับต้องไม่ได้
ท่ีสุดในงานคงจะเป็น MUSEUM GLASS, 2018 โดยสถิตย์ ศัสตรศาสตร์ ท่ีปรากฏตัวผ่าน
ผลงานแค่ชิ้นเดียวที่ฝังบนกำาแพงโดยเป็นแผ่นกระจกที่ตัดเป็นผังพื้นที่ห้องนิทรรศการ
แห่งน้ี MUSEUM GLASS วิพากษ์ความเป็นสถาบันโดยการช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ของผลงาน
แต่ละชิ้นในนิทรรศการ นอกจากนั้น มันยังเป็นผลงานจากศิลปินไทยเพียงคนเดียวใน 
COOP โดยสถิตย์เป็นผู้ประสานงานจัดการให้นิทรรศการนี้เป็นจริงข้ึนมาได้ 

TEXT: VIRADA BANJURTRUNGKAJORN PhOTO: ATIT sORNsONGKRAm
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After M+ took viewers on an exploration into its own art and design collec-
tion through the exhibition, ‘M+ Sigg Collection: Four Decades of Chinese 
Contemporary Art’ or ‘Shifting Objectives: Design from the M+ Collection,’ 
and the thematic presentation that revolves around sexual diversity and 
fluidity in ‘Ambiguously Yours: Gender in Hong Kong Popular Culture,’ 
one of the world’s most up-and-coming art museums of the moment (the 
construction  is scheduled to be completed in 2019) returns with a brand 
new exhibition, ‘In Search of Southeast Asia through the M+ Collections.’ 
This is the first time that M+ has told a story of one specific region. 70 art 
and design works selected from M+ collection for the exhibition take us 
back to revisit and understand the social structure, historical complexity 
and cultural diversity of Southeast Asia through three principal themes, 
Conditions of Place, States and Powers and  Transnational Flows. The 
themes encompass issues from the presentation of specific historical 
and geographical conditions of the area, the state of power through the 
governing and nation building processes all the way to the circulation 
and mobility of people and ideas in the region through the creation of art, 
architecture and design.

In addition to the works of three Thai artists, Pratchaya Phinthong, Rirkrit 
Tiravanija and Araya Rasdjarmrearnsook, another surprise is the drawings 
and models of Dr. Sumet Jumsai na Ayudhya featured in this exhibition.  In 
Search of Southeast Asia will be held until the 30th  of September 2018 
and from the 21st  to the 23rd  of September a short film screening session 
will take place as a part of the exhibition with 9 out of the 30 films in the 
lineup being the works of Thai artists such as  Chulayarnnon  Siriphol, 
Pathompon Tesprateep, Pimpaka Towira, etc.

UPDATE

In Search of SoutheaSt aSIa 
through the M+ collectIonS

M+

westkowloon.hk/en/insearchofsea

หลังจากท่ี M+ พาเราไปสำารวจคอลเล็คช่ันศิลปะและงานออกแบบของตัวเองผ่านนิทรรศ-
การอย่างเช่น ‘M+ Sigg Collection: Four Decades of Chinese Contemporary Art’ 
หรือ ‘Shifting Objectives: Design from the M+ Collection’ และยังนำาเสนอนิทรรศการ
แบบ thematic ที่ว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายและความลื่นไหลทางเพศใน ‘Ambi-
guously Yours: Gender in Hong Kong Popular Culture’ กันไปแล้ว ล่าสุดพิพิธภัณฑ์
ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่จับตามองที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งมีกำาหนดแล้วเสร็จในปี 2019 ที่จะ
ถึงนี้ กลับมาพร้อมกับนิทรรศการใหม่ในช่ือ ‘In Search of Southeast Asia through the M+ 
Collections’ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ M+ เปลี่ยนมาเล่าเรื่องราวด้วยการโฟกัสไปที่ภูมิภาคใด
ภูมิภาคหนึ่ง ผลงานศิลปะและงานออกแบบ 70 ชิ้น ที่ถูกคัดเลือกมาจากคอลเล็คชั่นของ 
M+ ในคร้ังน้ีจะพาเรากลับไปย้อนสำารวจและทำาความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม ความซับ-
ซ้อนทางประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ผ่าน 3 ธีมหลักคือ Conditions of Place, States and Powers และ Transnational Flows 
ครอบคลุมประเด็นตั้งแต่การนำาเสนอเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และภูมิประเทศที่มีความ
เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ การนำาเสนอสภาวะอำานาจผ่านการปกครองและการสร้างรัฐชาติ 
ไปจนถึงการนำาเสนอการไหลเวียนและยักย้ายถ่ายเทของผู้คนและความคิดในภูมิภาค
แห่งนี้ผ่านการผลิตงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานออกแบบ

ในนิทรรศการนี้ นอกจากผลงานของศิลปินไทย 3 คน คือ ปรัชญา พิณทอง, ฤกษ์ฤทธิ์ 
ตีระวนิช และอารยา ราษฎร์จำาเริญสุข อีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์คือเรายังได้มีโอกาสเห็น
บรรดาแบบและโมเดลผลงานของสถาปนิกไทย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ปะปนอยู่กับ
คอลเล็คชั่นของ M+ ในครั้งนี้ด้วย In Search of Southeast Asia จะจัดแสดงไปจนถึง 
30 กันยายนนี้ โดยในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน จะมีการจัดฉายหนังสั้นประกอบ
นิทรรศการ ซ่ึงจาก lineup ท่ีเห็นแล้ว น่าสนใจเหมือนกันท่ี 9 จาก 30 เร่ืองน้ัน เป็นผลงาน
ของศิลปินไทยอย่าง จุฬญาณนนท์ ศิริผล, ปฐมพล เทศประทีป หรือพิมพกา โตวิระ เป็นต้น

TEXT: PAPhoP kErDsUP PhoTo coUrTEsy of ThE wEsT
kowloon cUlTUrAl DisTricT AUThoriTy
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Kuala Lumpur is going to be a very beautiful city. This is not a metaphor 
that hints at one of the biggest turns in Malaysia’s political history following 
the latest national election’s results, but literally. It refers to the physical 
beautification of the country’s capital city that has been brought about by 
many initiatives. River of Life is one of the projects that has been carried 
out with the aim being to develop a number of rivers and riverside areas in 
Kuala Lumpur and Klang Valley such as the Klang and Gombak Rivers, as well 
as the waterfront areas situated right at the heart of the capital city. After 
the project was initiated, the most discernible change was the way that the 
Klang and Gombak Rivers turned from small, polluted waterways whose 
existences were almost completely disconnected from the city, into clean 
rivers with a water quality that is safe enough for body contact and recre-
ational usage. Furthermore, the 8-kilometer-long promenade is the perfect 
addition to the beautified rivers and waterfront lands, especially when the 
gate at one end of the river is closed and the water rises up to the bank, 
turning the urban public space into a scenic landscape that could easily 
become the city’s new tourist attraction. 

The reason behind the Malaysian government’s decision to firstly revive the 
two rivers and riverside lands following the larger plan to improve a total 
of eight rivers is possibly derived from tourism. The sight of Masjid Jamek 
located on the delta where the Gombak and Klang Rivers meet reminds 
one of Île de la cité, an island on the Seine River where Notre-Dame is situ-
ated. On the right-hand side (when standing on the bridge on Leboh Pasar 
Besar facing the mosque) sits an old, vibrant community with Pasar Seni 
(market), old shophouses and a number of religious places. Crossing the 
newly constructed bridge, Jambatan Sultan Abdul Samad, to the left side 
of the river, one will come across historical colonial buildings such as the 
old post office, textile museum, Kuala Lumpur City Gallery and Dataran 
Merdeka (Independence Square). Not only that, only two kilometers away 
from Dataran Merdeka is the designated site for Taman Tugu, a 90-acre 
urban rainforest park, one of the projects that will definitely make Kuala 
Lumpur more beautiful than ever.  

River of Life has AECOM as the company that is overseeing the land deve-
lopment. With the first phase now finished, and the budget already esca-
lating through the roof, the new government may put a hold on the project 
to reexamine the financial aspects of the entire operation, which makes 
the River of Life even more ‘bersih’ (cleaner) than it already is. What should 
also be put into consideration is the management of the facilities that have 
been completed but not yet opened such as the exhibition and observation 
deck. We think these facilities are definitely more interesting than the 
Blue Pool.

UPDATE

RiveR of Life KL
AeCoM

fb.com/riveroflifekl

กัวลาลัมเปอร์กำาลังจะกลายเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของโลก ประโยคข้างต้นไม่ใช่
การเปรียบเปรยที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของมาเลเซียจากผลการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา แต่หมายตามคำาพูดนั้นจริงๆ นั่นคือความสวยงามทางกายภาพที่เกิด
จากโครงการปรับปรุงพื้นที่หลายแห่งในตัวเมือง หนึ่งในโครงการที่ว่าคือ River of Life ที่
เป็นการปรับปรุงแม่น้ำาและพื้นที่ริมแม่น้ำาหลายแห่งในกัวลาลัมเปอร์ และ Klang Valley 
เริ่มจากแม่น้ำา Klang และ Gombak รวมทั้งพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำาทั้งสองที่อยู่ใจกลางเมือง
เป็นอันดับแรก หลังจากโครงการนี้เริ่มต้นขึ้น สิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด
คือ แม่น้ำา Klang และ Gombak ที่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นเพียงแม่น้ำาสายเล็ก สกปรก และ
แทบไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมืองและชาวเมืองเลย ก็กลายเป็นแม่น้ำาที่ใสสะอาด มี
คุณภาพน้ำาอยู่ในระดับที่สามารถสัมผัสและใช้ในกิจกรรมสันทนาการได้ แถมเมื่อบวก
กับทางเดินริมแม่น้ำายาว 8 กิโลเมตร โดยเฉพาะเมื่อยามที่ประตูด้านปลายแม่น้ำาถูกปิด 
ทำาให้น้ำาเอ่อข้ึนมาเกือบเต็มตล่ิง บริเวณเมืองตรงน้ีก็กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีสวยงามจนสามารถ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายๆ

จริงๆ แล้ว การที่รัฐบาลมาเลเซียเลือกปรับปรุงแม่น้ำาสองสายและพื้นที่ริมแม่น้ำาใน
บริเวณนี้เป็นแห่งแรก จากทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะปรับปรุงแม่น้ำาทั้งหมด 8 สาย ก็น่าจะ
มีเหตุผลเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ด้วย เพราะในบริเวณนี้ นอกจากจะมีมัสยิด Jamek ตั้งอยู่
บนพื้นที่สามเหลี่ยมที่แม่น้ำา Gombak และ Klang ไหลมารวมกัน ซึ่งจัดเป็นทำาเลทองที่
ดูคล้าย Île de la cité เกาะกลางแม่น้ำาแซนที่มีโบสถ์ Notre-Dame ตั้งอยู่แล้ว ทางฝั่ง
ขวาของแม่น้ำา (เมื่อเรายืนอยู่บนสะพานบนถนน Leboh Pasar Besar และหันหน้าเข้าหา
มัสยิด) ก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีทั้ง Pasar Seni (ตลาด) ตึกแถวเก่า รวมทั้งสถานที่ทาง
ศาสนาหลายแห่ง และเมื่อข้ามสะพานสร้างใหม่ Jambatan Sultan Abdul Samad ไป
ทางฝั่งขวา ก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารสำาคัญๆ สมัยอาณานิคม เช่น อาคารไปรษณีย์เก่า 
พิพิธภัณฑ์ผ้า Kuala Lumpur City Gallery และ Dataran Merdeka (Independence 
Square) นอกจากนั้น ห่างจาก Dataran Merdeka ขึ้นไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็
กำาลังจะกลายเป็นที่ตั้งของ Taman Tugu พื้นที่สีเขียวป่าร้อนชื้นขนาด 90 กว่าเอเคอร์  
ในใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ อีกหนึ่งโครงการสำาคัญที่แน่นอนว่าจะทำาให้เคแอลสวยขึ้น
อีกมากเช่นกัน 

River of Life ได้ AECOM มาเป็นบริษัทผู้ดูแลงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ตอนนี้เฟสแรก
เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เพราะจำานวนเงินในโครงการนี้ที่สูงเกินจริง เมื่อมาเลเซียได้รัฐบาล
ชุดใหม่เข้ามา โครงการก็อาจต้องชะงักเพื่อตรวจสอบเรื่องการเงินกันอีกรอบ แต่นั่นก็จะ
ทำาให้ River of Life ยิ่ง “bersih” (สะอาด) มากขึ้นอีก และถ้าจะให้ดีอีกอย่าง ควรมีการ
ปรับปรุงการจัดการ facility ทั้งหลายที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ยอมเปิดให้ใช้งาน เช่น 
ส่วนของนิทรรศการและ observation deck อย่างน้อยในความเห็นของเรา facility 
เหล่านี้ก็ดีกว่า Blue Pool หรือการแสดงแสงสียามค่ำาคืนที่ระบายแม่น้ำาจนกลายเป็นสีฟ้า
สดอย่างแน่นอน

TEXT & PhoTo: TUNYAPoRN hoNGToNG

UPDATE_RIVER_art4d262.indd   18 9/4/18   11:02 PM



Ad_Foaid 2018_art4d262.pdf   1   8/23/18   9:19 PM



20

PLUS

นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เจ้าของรางวัลชนะเลิศ 

Adobe Certified Associate World Championship 

ปีนี้เป็นนักศึกษา Creative Media Design จาก

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ จากมหา-

วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดของประเทศไทย

น่ีเอง ซ่ึงงานน้ีเป็นการแข่งขันทำา infographic 

โปสเตอร์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรที่ทาง 

ผู้จัดการแข่งขันกำาหนดโจทย์ให้ โดยใช้ทักษะการใช้

โปรแกรมท้ังหมดของ Adobe เกณฑ์การให้คะแนน

จะแบ่งเป็นทั้งส่วนของเรื่องความคิดสร้างสรรค์

ทางด้านการออกแบบกราฟิก และวิธีการทำางาน

กับเครื่องมือของโปรแกรม โดยการแข่งขันรอบ

คัดเลือกประเทศไทยจัดโดย บริษัท เออาร์ไอที 

จำากัด และนายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

คือตัวแทนผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจากประเทศไทย

เพื่อไปแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ และเขาก็ได้คว้า

รางวัลที่ 1 ระดับโลกกลับมา

อภิรัฐเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ในการแข่งขัน

ระดับโลกในครั้งนี้ว่า กว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนในการ

ออกแบบ เร่ืองหน่ึงท่ีสำาคัญมากคือการทำา research 

อย่างละเอียดเกี่ยวกับองค์กรนั้น เพื่อสร้างความ

เข้าใจ จึงจะสามารถแปลภาพลักษณ์จากคอน-

เซ็ปต์การทำางานขององค์กรออกมาเป็นรูปธรรม

ในรูปแบบ infographic โปสเตอร์ให้คนทั่วไป

เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งมีสองเรื่องที่สำาคัญในการ

ทำางานครั้งนี้ คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

Apirat Horvichien
Let us introduce you to the 2018 Adobe Certified Associate 

World Championship Winner, a Creative Media Design student 
from Stamford International University, Thailand

Great news came from the Adobe Cert-
fied Associate World Championship
when a Creative Media  Design student 
from the Faculty of Communication Arts 
and Design of Stamford International 
University Thailand was announced as 
this year’s winner. The project is essentially 
a design competition for an infographic 
poster of a nonprofitable organization, 
in which competitors are required to use 
all their Adobe skills and creative think-
ing to execute the brief. The scoring 
criteria encompasses creativity in gra-
phic design and the way they use the 
program. The preliminary round was held 
by ARIT Company Limited and Apirat 
Horvichien, a junior design student who 
won the national competition in Thailand, 
went off to become the World Champion-
ship Winner.

When asked about the experience, 
Horvichien told us about the elaborate 
research he had to carry out regard-
ing the organization, which was later 
translated into a concept and finally an 
infographic poster. The two important 
factors behind the success of the 
project, according to Horvichien, are 
creativity and the design compositions. 

การวางองค์ประกอบในเชิงกราฟิก โดยมีอาจารย์

วาริ โชคล้ำาเลิศ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และ

การออกแบบ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม-

ฟอร์ด เป็นท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิดท้ังสองรอบ

art4d: อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เข้าร่วมการแข่ง-

ขันครั้งนี้ ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับโลก

Apirat Horvichien: จริงๆ การแข่งขันในครั้งนี้

เป็นการแข่งขันสายกราฟิกดีไซน์คร้ังแรกในชีวิต

ของผม ก่อนหน้านี้ผมเคยประกวดแต่พวกวง

ดนตรี ส่วนการแข่งขันในคร้ังน้ีเกิดข้ึนจากอาจารย์

มาชวนผมให้ลองไปประกวด ก็เลยลองดู แล้วก็

ชนะเลิศในระดับประเทศไทย จึงได้เป็นตัวแทน

เดินทางไปแข่งขันต่อในระดับโลกที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

art4d: การแข่งขันท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือน

หรือต่างกับการแข่งขันในประเทศอย่างไร

AH: การแข่งขันทั้งสองที่ก็คล้ายกัน เพราะใน

ประเทศไทยก็จะพยายามเอาโจทย์ที่ใกล้เคียงกับ

ของปีท่ีแล้วมาใช้ เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด 

ก่อนไปก็จะมีการฝึกในเรื่องการใช้โปรแกรม

โดยบริษัท ARIT เป็นเวลา 2 เดือน ทั้งเรื่องการ

ใช้คีย์ลัดเพื่อเพิ่ม workflow ให้ดีขึ้น รวมทั้งการ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ ช่วงเดินทาง

ไปแข่งขันท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีติดขัดอยู่บ้าง

ตรงที่ระหว่างต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น เครื่องเกิดดีเลย์

ถึง 8 ชั่วโมง ต้องค้างที่ชิคาโกอีกคืนหนึ่งจึงค่อย

ออกเดินทางต่อไปยังออร์แลนโด พอถึงจุดหมาย

ก็ jet lag นิดหน่อย แต่ก็ต้องไปทำา Keyboard 

Testing คือการตั้งค่าคีย์ลัด ติดตั้งเมาส์ปากกา 

และ sensitivity ต่างๆ ตามที่เราถนัดก่อน ก่อน

วันแข่งขันจริงก็มีการศึกษาเรื่ององค์กรมาก่อน

บ้าง เพราะมีการประกาศว่าองค์กรนี้จะไปร่วมมือ 

ในการแข่งขันปีนี้ วันถัดมาซึ่งเป็นวันแข่งขัน ก็จะ

มีการบรีฟโดยตัวแทนจากองค์กรมาคุยว่าโปรเจ็คต์

นี้ต้องทำาอะไรบ้าง อะไรคือข้อกำาหนด และต้อง

มีข้อมูลเรื่องใดในโปสเตอร์นี้บ้าง จากนั้นก็ลงมือ

ทำางานตั้งแต่ 10 โมงยาวไปถึง 5 โมงเย็น และมี

พักเที่ยง 30 นาที ซึ่งกติกาการแข่งขัน กรรมการ

จะดูท้ังเร่ืองวิธีการจัดเลเยอร์ในไฟล์ Adobe Illus-

trator และผลงานที่ปรินต์ออกมา โดยจะทำาเป็น 

2 ไซส์ คือขนาดจริง และขยายไซส์สำาหรับโชว์

ในงาน

art4d: คาดหวังกับผลการแข่งขันไว้อย่างไรบ้าง 

แล้วความคิดในเรื่องการทำางานกราฟิกหลังจาก

ได้รางวัลชนะเลิศเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม

AH: ตอนออกจากห้องมา ผมก็คาดหวังไว้ว่าจะ

ติด TOP10 แต่ก็ไม่ถึงกับชนะ เพราะคิดว่าแค่ได้

มาแข่งถึงสหรัฐอเมริกาก็ดีใจมากแล้ว พอประ-

กาศผลจริงๆ ได้รางวัลชนะเลิศก็ทำาตัวไม่ถูก

เหมือนกัน หลังจากประกวดครั้งนี้ ผมได้เทคนิค

Horvichien had Wari Choklumlerd, 
Assistant Dean of Communication 
Arts & Design Programs of Stamford 
International University, as a consultant 
for both rounds.

art4d: What inspired you to enter  
the competition?
Apirat Horvichien: This is actually my 
first graphic design competition. A lec-
turer recommended that I join so I en-
tered and won. Winning automatically 
made me a representative of Thailand, 
so I had to travel to the States for the 
global competition.

art4d: What are the differences 
between the national and global 
competitions?
AH: They’re actually pretty similar. 
With the national competition, they were 
trying to use the same criteria as last 
year because they wanted to maintain 
the same standard. Before I left, I was 
trained for two months by ARIT in the 
programs including elements such as 
the use of shortcut keys to maximize the 
workflow and the integration of creative 
thinking into the design. I was a little 
jet-lagged when I got to Orlando because 
of the 8-hour delayed flight, and on the 
day that I arrived, I had to do keyboard 
testing, installation of mouse pen and 
other sensitivities. On the day of the 
competition, the representative from the 
organization gave the brief about what 
the project would entail, including the 
requirements and information that need-
ed to be included in the poster. Then the 
competition started and ran from 10 AM 
to 5 PM with a 30-minute lunch break. 
The judges would look at the way you 
managed layers in the Adobe Illustrator 
file and the final work, which was printed 
in two sizes, the actual size and the larger 
version for the event’s exhibition.

art4d: What did you expect the results 
would be and did winning this competi-
tion change your view on how graphic 
design works?
AH: When I finished, I thought I would 
probably make it to the top 10, and I would 
be happy because being there was 
already a great experience. I didn’t know 
how to react when they announced my 
name as the winner. But I have learned 
so much from the competition including 
knowledge about the techniques, how to 
deal with an actual client and the impor-
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เพิ่มเติมในการทำางานเยอะขึ้น ตัวโปรเจ็คต์ที่เขา

สั่งมาก็เป็นโปรเจ็คต์จริงจากองค์กร ก็เหมือนเป็น

การเรียนรู้การทำางานระหว่างลูกค้ากับดีไซเนอร์

ว่าเป็นอย่างไร ทำาให้รู้ว่าการฝึกฝนเร่ืองโปรแกรม

และการอ่านโจทย์เป็นเรื่องสำาคัญ เพราะในชีวิต

จริงเราก็ต้องทำางานตาม requirement ของโครง-

การนั้นๆ

art4d: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำาให้อยากเรียน

ในสายกราฟิกดีไซน์ และสายงานในอนาคตที่

อยากทำา

AH: ผมสนใจเรื่องกราฟิกตั้งแต่ชั้นมัธยมปลาย 

ตอนแรกก็เร่ิมจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองจาก You-

Tube พอเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ก็ได้เรียนรู้

เทคนิคเพิ่มเติมแบบจริงจัง เพราะตอนแรกคิดว่า 

การเรียนกราฟิกจะเน้นแค่เรื่องความสวยงาม แต่

พอมาเรียนจริงๆ มันมีรายละเอียดมากกว่าน้ัน คือ

การใช้ creative thinking มากกว่า และต้องเน้น

คอนเซ็ปต์ที่สื่อถึงเนื้อหาของงาน จริงๆ แล้วผม

ถนัดงานในสายกราฟิกดีไซน์ แต่ก็ยังมีงานสาย 

Motion Graphic ที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ art4d ยังได้สอบถามเพิ่มเติมกับ

อาจารย์วาริ โชคล้ำาเลิศ ถึงเรื่องการแข่งขันใน

ครั้งนี้ และสาขา Creative Media Design คณะ

นิเทศศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอร์ด

art4d: พอประกาศมาว่าอภิรัฐได้อันดับ 1 ถือว่า

เกินความคาดหมายหรือไม่

Wari Choklumlerd: ก่อนไปผมคาดหวังว่า ถ้า

เราติด 1 ใน 10 ก็ดีใจแล้ว เพราะเราไม่รู้ว่าบน

เวทีนั้นเขาเก่งกันขนาดไหน เรื่องความสามารถ

ผมไม่ได้เป็นห่วง เพราะทุกคนก็ถูกฝึกเร่ืองโปรแกรม

มาเท่าๆ กันหมด แต่จะแข่งกันในเรื่อง creative 

thinking และ composition ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเน้น

ย้ำามาก และเด็กเราก็ค่อนข้างแข็งแรงในเรื่องนี้ 

พอหลังจากทำางานและได้เห็นผลงานของเขาแล้ว

ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าสีอ่อนไปไหม รวมทั้ง

การใช้สัญลักษณ์ที่ผมไม่แนะนำาให้เขาใช้ แต่พอ

ถึงวันประกาศผลและได้เห็นผลงานของทั้ง 50 

กว่าประเทศ ก็เริ่มมั่นใจว่าของเราน่าจะติด 1 ใน 

3 เพราะของเราเด่นกว่าคนอื่นในเรื่องการจัดองค์

ประกอบ เพราะหลายๆ อันก็ใส่เต็มพ้ืนท่ีเยอะจน

ไม่มี space จนถึงช่วงประกาศผล ผมก็ลุ้นมาก

ตั้งแต่ตอนประกาศผลรางวัลที่ 10 ไปจนถึงที่ 2 

ประกอบกับการดู layout ของงานที่ได้รางวัลไป

แล้ว ก็ยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าเราได้แน่ๆ เพราะ layout 

ของเราโดดเด่นกว่า และก็ได้ที่ 1 มาจริงๆ 

art4d: อยากให้คุณเล่าถึงสาขาวิชา Creative 

Media Design ของคณะนิเทศศาสตร์และการ

ออกแบบ

WC: สาขานี้เราออกแบบหลักสูตรโดยเน้นในเรื่อง

ของ startup ให้เด็กได้ทดลองฝึกทำาทุกอย่างเอง 

ตั้งแต่ยังอยู่ในชั้นเรียน อย่างทุกปีเราจะมี Design 

Week ก็คือให้เด็กผลิตสินค้าออกมาขายเอง เขาจะ

ได้คิดเร่ืองการตลาด ต้องไปดีลเก่ียวกับเร่ือง pro-

duction เองโดยตรง คือดีลกับโรงพิมพ์ โรงงาน

ผลิตของตัวเอง

tance of technical training and working 
on the brief because, in reality, we have 
to work according to the requirements of 
a certain project.

art4d: What were your inspirations for
studying graphic design and what line 
of work are you interested in pursuing?
AH: I’ve always been interested in gra- 
phic design since high school and started 
to learn things from YouTube videos. Uni-
versity is where I really got to learn the 
actual techniques and practice because 
prior to studying I thought graphic design 
would be primarily about art and aesthe-
tics. I realize now that there are so many 
more details and aspects to it. It’s crea-
tive thinking and solid conceptualization 
that conveys what a work is really all about. 
Motion graphics are also something I 
really want to learn more about.

art4d had the opportunity to talk with 
Wari Choklumlerd, Assistant Dean of 
Communication Arts & Design Programs 
about the competition and the Creative 
Media Design Program of the Faculty 
of Communication Arts and Design at 
Stamford International University .

art4d: Was Horvichien winning the 
first prize something you expected?
Wari Choklumlerd: I thought top 10 
would be good enough because we 
didn’t really know how tough the com-
petition would be. I didn’t worry about 
his skills because everyone was trained 
in how to use the program, but what 
really made the difference was creative 
thinking and the design composition, 
and these were Horvichien’s strong 
points. There were some thoughts when 
I first saw his design but when I saw all 
50 of the works, I knew that he would 
make it to the top 3 because the compo-
sition of his work really stood out.

art4d: Could you tell us a bit more about 
the Creative Media Design Program?
WC: We design the curriculum to focus 
on startups, and allow students to try 
doing everything in the classrooms. We 
host a Design Week every year for stu-
dents to come up with products they want 
to sell, as well as a marketing and pro- 
duction plan, which includes dealing 
with printing houses and manufacturers. 
We emphasize two things, one of which 
is the startup. For example, when stu- 
dents learn about character design, the 
final project will be designing a set of 
LINE stickers. They will upload and sell 
the stickers as they learn about their  
potential clients, what percentages 
they’re making from the sales, and how 
to carry out the marketing. It’s the same 
thing with the photography class. Their 
photos go right into Photostock and are 

สาขา Creative Media Design เราเน้นอยู่สองด้าน 

ด้านที่หนึ่งคือเรื่องโปรเจ็คต์ของเด็กในแต่ละวิชา 

เราเน้นว่าต้องเกี่ยวเนื่องกับ startup ตัวอย่างเช่น 

พอเด็กเรียน character design โปรเจ็คต์สุดท้าย 

ก็จะเป็นการทำาสต๊ิกเกอร์ไลน์ แล้วก็ให้เด็กไปอัพ-

โหลดจริงๆ ขายจริงๆ เขาจะได้รู้ว่าใครจะมาซ้ือ

ของเขา จะได้เปอร์เซ็นต์ยังไง แล้วจะต้องทำา 

marketing เอง วิชา photo ก็เหมือนกัน ถ่ายรูป

เสร็จปุ๊บ เราให้เข้า Photostock ขายเลย 

ด้านที่สองคือการส่งนักศึกษาเข้าประกวด เพราะ

เรามองเห็นความสำาคัญของ Portfolio เราจึงอยาก

ให้เด็กได้ไปแข่งขัน เพราะเอาจริงๆ งานดีไซน์

มันเป็นเรื่องการยอมรับ งานที่ดีต้องเกิดจากการ

ยอมรับ อย่างเช่นลูกค้าชอบ หรือองค์กรบริษัท

ชอบ มันก็เหมือนกับการประกวด ผมว่า ถ้าเกิด

เราประกวดชนะหรือติดอันดับ แล้วเอาผลงานที่

ชนะนั้นมาใส่ใน Portfolio เวลาไปสมัครงานหรือ

เป็นฟรีแลนซ์ ก็จะเป็นที่ยอมรับและทำาให้ได้งาน

ง่ายขึ้น

up for sale. The other thing we empha-
size is encouraging students to enter 
competitions because we know how im-
portant a portfolio is. A good design has 
to be accepted. It has to be recognized 
and liked by a certain client in order to 
be sold, and that’s like a competition. If 
a student enters a competition and wins 
something, that goes right into his or her 
portfolio, whether it be for a job applica-
tion or as a freelancer. It will cause them 
to gain greater recognition and helps 
them get and do their jobs a little bit easier.

stamford.edu

PLUS

หน้าตรงข้าม
ซ้าย, อภิรัฐ หอวิเชียร
ขวา, อาจารย์วาริ โชคล้ำาเลิศ

oPPoSite Page
Left, aPirat horvichien
right, wari chokLUmLerd, aSSiStant dean 
of commUnication artS & deSign ProgramS
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StarbuckS reServe™ at centralWorld

PLUS

Introducing the new Starbucks branch at centralWorld, where design 
perfectly complements your cup of coffee

ร้านกาแฟ Starbucks เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนอก
เหนือจากบ้านและที่ทำางาน เพราะวิสัยทัศน์
ของแบรนด์กาแฟยอดนิยมอย่าง Starbucks 
เร่ิมต้นมาจากการวางตัวเป็น Third Place หรือ
เป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน
ของผู้คน และล่าสุด Starbucks เปิดตัวสาขา
ใหม่ภายในห้างสรรพสินค้า CentralWorld 
กรุงเทพฯ นับเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยพื้นที่ 760 
ตารางเมตร และติดอันดับต้นๆ ของโลก

แน่นอนว่าสำาหรับความเป็น Starbucks พื้นที่
สำาหรับนั่งดื่มกาแฟต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 

Starbucks aims to be a third place of 
today’s lifestyle. Starbucks operates its 
new branch at CentralWorld shopping 
mall in Bangkok which is the biggest 
branch in the country with over 760 
square meters.

Certainly, Starbucks bespeaks crea-
tive, atmospheric and modernist coffee 
drinking space. Its CentralWorld branch 
decorates from the use of wood clad- 
ding walls and counters to the orna-
mented ceiling whose curvy lines and 
undulating details add an extra dynamic 

มีบรรยากาศท่ีดี และทันสมัยไม่แพ้กัน ท่ีสาขา
ใหม่ที่ CentralWorld นี้ เราจะเห็นการตกแต่ง
ด้วยวัสดุอย่างไม้ท่ีใช้สำาหรับงานผนัง และเคาน์-
เตอร์ต่างๆ หรืองานฝ้าที่สร้างลวดลาย และ
ความน่าสนใจให้กับพ้ืนท่ี ท่ีเต็มไปด้วยเส้นสาย
คดโค้งไปมา ให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเคล่ือน-
ไหวในสเปซ แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีแตกต่างออกไป
จากอีกหลายๆ สาขาก็คืองานพ้ืน หากมองเผินๆ 
อาจเห็นว่าเป็นเพียงพ้ืนสีขาว กว้างๆ ซ่ึงแท้จริง
แล้ววัสดุพ้ืนน้ีเป็น “พ้ืนหินขัด หรือ เทอร์ราซโซ”

ซ่ึงคุณสมบัติเด่นของพ้ืนเทอร์ราซโซ คือ มีผิว
สัมผัสที่เรียบ เนียน ทำาความสะอาดง่าย ด้วย

to the whole space. But what’s really 
interesting and different about this 
branch is its seemingly simple white 
floor that is actually the ‘Terrazzo’. 

The distinctive feature of the terrazzo 
floor is its smooth surface which makes 
cleaning easy. As the mixtures of white 
portland cement, gravel and colored 
cement, the materials can be rendered 
into any desired colors and shapes to 
best fit every physical characteristic 
and form of almost all types of spaces.
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ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์
กับหินเกล็ดและสีผสมซีเมนต์ ที่สามารถสร้าง
สีสันที่ต้องการได้ในทุกขนาดของพื้นที่และ
รูปทรงอย่างไม่จำากัด 

อีกหนึ่งสิ่งที่สำาคัญสำาหรับงานเทอร์ราซโซ คือ
‘เส้นก้ันแบ่งพ้ืนท่ี’ ไม่ว่าจะเป็น พีวีซี อะลูมิเนียม 
สแตนเลส ทองเหลือง หรือทองแดง ท่ีนอกจาก
จะช่วยในเรื่องการป้องกันการเกิดการแตก- 
ลายงา ยังสามารถสอดรับกับการออกแบบ 
และสร้างลวดลายให้เกิดขึ้นได้ง่าย หากสังเกต
ลวดลายที่เกิดข้ึนภายในร้าน Starbucks นี้
จะเห็นได้ว่า เส้นแบ่งพื้นที่ไม่ได้เพียงแค่ช่วย
ในเชิงก่อสร้างวัสดุเท่านั้น แต่หากได้รับการ
ออกแบบอย่างดีเพ่ือให้สอดคล้องไปกับการใช้

The divider strip is another important 
element of a terrazzo floor which is made  
from PVC, aluminum, stainless steel, 
brass or copper. The strips help prevent  
a terrazzo surface from cracking while 
also aesthetically corresponding with 
the design of the space through the 
different patterns. A closer look at the  
details of this particular branch of Star- 
bucks reveals how these lines not only 
contribute to the aspect of material and  
construction but are thoughtfully de- 
signed to resonate with the functionality 
of the space. They serve as visual indi-
cators, directing the shop’s thought-
fully curated circulation. Curvy lines are 

พื้นที่ รวมถึงกำาหนดเป็นเสมือนเส้นนำาสายตา
ในการสัญจรต่างๆ เส้นโค้งถูกออกแบบมาให้
สอดคล้องกับดีไซน์โดยรวม และเลือกท่ีจะผสม
สีเทาเพิ่มลงไปในบริเวณที่เป็นที่นั่งหรือพื้นที่
ท่ีถูกใช้งาน เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนท่ีไปด้วยในตัว 
กลายมาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของพื้นที่ ที่
ช่วยให้เกิดการใช้งานที่สะดวก และสอดคล้อง
กับภาพรวมมากข้ึน นอกเหนือจากความสวย-
งามที่ได้รับ

การรู้จักวัสดุและเข้าใจในคุณสมบัติอย่างดี จะ
ช่วยให้เกิดการประยุกต์ ผสมผสาน สร้างสรรค์
ผลงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
สถานท่ีน้ันๆ ดังเช่น Starbucks สาขา Central-
World ที่ได้เลือกเทอร์ราซโซ มาเป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่คร้ังน้ี ด้วย
ความคลาสสิคที่เป็นเอกลักษณ์และยังคงอยู่
ร่วมสมัยแบบไม่มีเอ้าท์

materialized to complement the overall 
aesthetic of the design while the color 
grey is added to the floor at the seating  
areas and functional spaces to indicate 
the purposes of their functionalities. 
These elements engage the material as  
a part of the overall space, consequen- 
tially enabling more efficiency and con- 
venience in terms of how it can be used  
and interacted with. All and all, terrazzo  
perfectly answers to the design and 
functionality.

Knowing and understanding the elemen- 
tal and special qualities of materials en- 
ables adaptations and creative integra- 
tion of ideas and innovations, allowing 
for the material to stay relevant and  
up-to-date despite the ever-changing 
trends. Classically unique and stylisti-
cally contemporary, it is with these qua- 
lities that terrazzo was chosen as one 
of the elements that makes Starbucks 
at CentralWorld to not only materialize 
but also reimagine its spatial experience.

scg.com

หน้านี้
เส้นกั้นแบ่งพื้นที่ที่นอกจากจะช่วย 
เรื่องการป้องกันการแตกลายงา  
ยังทำาหน้าที่เป็นเส้นนำาสายตา
ในการสัญจรต่างๆ ภายในร้าน
อีกด้วย

ThiS PagE 
in addiTion To PrEvEnTing 
ThE TErrazzo SUrfacES from 
cracking, dividEr STriPS aLSo 
SErvE aS a viSUaL indicaTor,  
dirEcTing ThE ShoP'S ThoUghT- 
fULLy cUraTEd circULaTion
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ผ่านไปอีกปีแล้วกับ ARCHIDEX มหกรรมแสดง

สินค้าและนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม การ

ออกแบบภายใน และการก่อสร้างระดับนานาชาติ 

ทีจ่ดัข้ึนเป็นประจ�าในช่วงเดือนกรกฎาคมของทกุปี 

โดยในปีนี้นอกจากกิจกรรมที่กินพื้นที่เกือบทั้ง 

Kuala Lumpur Convention Centre จะเรยีกความ

นยิมได้มากจนท�าให้จ�านวนผู้เข้าร่วมงานพุ่งสูงข้ึน

ไปกว่า 34,000 คน ตลอดทัง้ 4 วันของการจดังาน

แล้ว อกีหนึง่เทศกาลคูข่นานทีจ่ดัต่อเนือ่งมาร่วมกนั

ตลอดหลายปีอย่าง Kuala Lumpur Architecture 

Festival (KLAF) โดย Malaysian Institute of 

Architects (PAM) ก็เป็นสิ่งที่ช่วยน�าความคึกคัก

มาสู่แวดวงสถาปัตย-กรรมของประเทศมาเลเซีย

ได้เช่นกนั แถมการกระจายพ้ืนทีใ่นการจดักิจกรรม

ของ KLAF 2018 ตลอดเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคมออกไปทั่วกัวลาลัมเปอร์ยังช่วยให้เรา

ได้ร่วมส�ารวจเมืองแห่งนี้ในอีกมิติหนึ่งในระหว่าง

ทางได้อีกด้วย

ARCHIDEX + KLAF 2018
ANOTHER SUCCESSFUL YEAR FOR THE ARCHITECTURE EXPO IN KL 

THAT CHALLENGES THE CURRENT NOTION 
OF THE DISCIPLINE UNDER THE THEME ‘CHANGES’

Another year, another ARCHIDEX. The 

international exposition of products and

innovations of architecture, interior de-

sign and construction held in July of every 

year occupy almost the entire capacity 

of the Kuala Lumpur Convention Centre, 

attracting over 34,000 visitors through-

out the four days of the event while the 

long-time parallel festival Kuala Lumpur 

Architecture Festival (KLAF) by Malaysian 

Institute of Architects (PAM) brings 

some interesting dynamics to Malaysia’s 

architectural industry. The activities, 

which are curated to encompass dif-

ferent venues across Kuala Lumpur 

throughout the month of July and August, 

allow for visitors to rediscover other 

dimensions of the capital city.

With the theme ‘CHANGES,’ KLAF 2018, 

which has Ang Chee as the director, 

takes us on an exploration into the role of 

contemporary architecture and the way 

it propels and changes the city. It also  

challenges its preconceived definition 

as a creation with a somewhat perma-

nent status and existence by questioning 

the changes that have happened over 

time. The theme ‘CHANGES’ allows us 

to see another highly dynamic dimen-

sion of architecture, whether under the 

changing developmental conditions, ex-

panding economic and social structure 

or the arrival of new technologies of the 

Digital Age. Such narrative is told through 

three principal exhibitions, KLAF BOX, 

DIS-POSITIONS and the MY.HSE Pilot 

Project, held in different venues across 

Kuala Lumpur.The architectural con- 

ference, DATUM:KL comes with the 

ภายใต้ธีม ‘CHANGES’ เทศกาล KLAF 2018 ซึ่ง

คิวเรตโดย Ang Chee พาเราไปส�ารวจบทบาท

ของสถาปัตยกรรมในปัจจบุนัทีไ่ม่เพียงมีส่วนช่วย

ในการปรบัเปล่ียนและขับเคล่ือนเมือง แต่ยังท้าทาย

นยิามของตัวมันเองทีมี่มาต้ังแต่อดีตในฐานะผลงาน

สร้างสรรค์ที่ครอบครองสถานะของความถาวร 

ด้วยการตั้งค�าถามต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในด้านต่างๆ CHANGES ท�าให้เราได้เห็นอีกมิติ

หนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยพลวตั ไม่ว่า

จะภายใต้เงือ่นไขของการพัฒนาเมืองทีเ่ปล่ียนไป 

โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตขึ้น หรือ

แม้กระทั่งการมาถึงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค

ดิจิตอล ผ่าน 3 นิทรรศการหลักที่กระจายตัวอยู่

ทั่วเมือง คือ KLAF BOX, DIS-POSITIONS และ 

MY.HSE Pilot Project งานเสวนาทางสถาปัตย-

กรรม DATUM:KL ทีม่าในธมี RE:POSITION การ

จัดทัวร์ชมผลงานสถาปัตยกรรมช้ินต่างๆ ใน

กัวลาลัมเปอร์ และ KLAF Film Fest ที่จัดขึ้น

เป็นครั้งแรกในปีนี้
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theme RE:POSITION with an architecture 

tour that takes visitors to the city’s archi-

tectural treasures, while KLAF Film Fest 

was also held for the first time this year. 

During our visit at ARCHIDEX 2018 (4- 

7July), we got to see KLAF 2018’s debut 

exhibition held within a relatively close 

time period, KLAF BOX. Under the colla-

boration between PAM and Balai Seni 

Negara (National Visual Arts Gallery), 

KLAF BOX consists of three other smaller 

exhibitions, each with its own take on 

different urban issues. KL CHAIR is the 

first of the three and takes over almost 

the entire space of REKA Gallery with 

the display of 18 out of 105 chairs sub-

mitted to the design competition of the 

same name. The contest challenges de-

signers and their ability to reflect upon 

Kuala Lumpur’s characteristics in the 

form of a chair. Within the same exhibi-

tion, Mies van der Rohe’s Barcelona 

Chair is placed among other displayed 

chairs. Its presence conveys the initial 

idea of the contest and the exhibition 

about a chair’s ability to encapsulate  

the identity and ideas of a city. The chairs 

created with Kuala Lumpur as the inspi-

ration are just as diverse as the city, and 

this cultural diversity is probably the 

reason why the designs of the chairs 

are highly eclectic, from the use of local 

materials and textile patterns to those 

created from modern materials. All the 

chairs were auctioned off with the pro-

ceeds being donated to different charity 

organizations following the show.

Following KL CHAIR is BEKA & LEMOINE 

HOMO URBANUS, which still revolves 

around the issue of urbanism, but with 

a broader and different view. The five 

documentaries directed by renowned 

architecture filmmakers Ila Bêka and  

Louise Lemoine (the creators of Koolhaas 

Houselife and Infinite Happiness) were 

screened in a curated order throughout 

each day of the exhibition within the same

space. ‘HOMO URBANUS: Diary of urban 

wanderers’ takes viewers on a journey 

to five physically and culturally different 

cities: Seoul, Bogota, Naples, St. Peters-

burg and Rabat (the sixth documentary 

is currently being filmed in Japan). Not 

only do they reflect the differences in the

ways of life and means of communication 

of the people of each city, but also the 

elements of which these cities are made. 

As such the five films attempt to answer 

somewhat of a bit too philosophical 

question: where do we go?

หน้าตรงข้าม
Barcelona Chair และเก้าอี้
ตัวอื่นๆ ใน KL CHAIR 
ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 
KLAF BOX

OPPOSITE PAGE
THE BARCELONA CHAIR 
AND OTHER CHAIRS 
DISPLAYED IN ‘KL CHAIR’ 
AS A PART OF THE ‘KLAF 
BOX’ EXHIBITION

หน้านี้
ผลงาน video essay ทั้งสาม
ชิ้นของ Mariana Bisti ที่ถูก
ถ่ายทำาขึ้นในฮ่องกง ไทเป 
และกัวลาลัมเปอร์

THIS PAGE
THREE VIDEO ESSAYS BY 
MARIANA BISTI SHOT IN 
HONG KONG, TAIPEI AND 
KUALA LUMPUR

ในระหว่างงาน ARCHIDEX 2018 (4-7 กรกฎาคม)

เราได้มีโอกาสไปเย่ียมชมนิทรรศการแรกของ 

KLAF 2018 ที่จัดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันนั้น

อย่าง KLAF BOX โดยนทิรรศการทีเ่กดิจากความ

ร่วมมือระหว่าง PAM และ Balai Seni Negara 

(หอศิลป์แห่งชาติมาเลเซีย) นี้ประกอบไปด้วย

นิทรรศการย่อย 3 ส่วน ที่ยกประเด็นเกี่ยวกับ

เมืองในมุมมองต่างๆ มาพูดถงึ KL CHAIR ซึง่เป็น

นทิรรศการส่วนแรกทีก่นิพ้ืนทีเ่กอืบทัง้หมดของ 

EKA Gallery จดัแสดงเก้าอี ้18 ตัว จาก 105 ตัว 

ทีถ่กูส่งผลงานเข้ามาภายใต้การประกวดออกแบบ

ในช่ือเดียวกนักบันทิรรศการ ซึง่ต้องการท้าทาย

นกัออกแบบว่าจะสามารถสะท้อนบคุลิกความเป็น

กัวลาลัมเปอร์ออกมาผ่านเก้าอี้ในลักษณะใด

ได้บ้าง โดยภายในพื้นที่เดียวกันนั้น ยังจัดแสดง 

Barcelona Chair ของ Mies van der Rohe ไว้

ร่วมกับเก้าอี้ตัวอื่นๆ เพื่อสื่อสารถึงไอเดียตั้งต้น

ของการประกวดแบบและนิทรรศการที่ว่า เก้าอี้

นั้นสามารถที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และไอเดียของ

เมืองแต่ละเมืองออกมาได้ แล้วยิ่งกับเมืองที่เต็ม

ไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง

กัวลาลัมเปอร์ด้วยแล้ว เก้าอี้ที่เกิดขึ้นย่อมมีความ

หลากหลายตามไปด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไม

ผลงานทีเ่ราเห็นแต่ละช้ินใน KL CHAIR ถงึมีต้ังแต่

การใช้วัสดุพื้นถิ่น การใช้ผ้าปักลวดลายพื้นเมือง 

ไปจนถงึการใช้วัสดุสมัยใหม่ ทัง้นี ้ผลงานทัง้หมด

ยังมีการเปิดประมูลเพื่อนำารายได้ไปใช้บริจาค

ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ หลังจบงานด้วย

BEKA & LEMOINE HOMO URBANUS เป็น

ส่วนต่อมาของ KLAF BOX ที่ยังคงวนเวียนอยู่

กบัประเด็นว่าด้วยเมืองเช่นเดียวกนั แต่ในมุมมอง

ที่กว้างขึ้นและต่างออกไป ภาพยนตร์สารคดี 5 

เรื่อง โดยผู้กำากับภาพยนตร์สถาปัตยกรรมชื่อดัง 

Ila Bêka และ Louise Lemoine (เจ้าของผลงาน

อย่าง Koolhaas Houselife และ Infinite Happi-

ness เป็นต้น) ถูกวางโปรแกรมฉายเรียงลำาดับ

กนัไปตลอดวันภายในพ้ืนทีน่ทิรรศการ โดยเนือ้หา

ของทัง้ซรีส์ี HOMO URBANUS: Diary of urban 

wanderers นี้ พาเราไปสำารวจเมือง 5 เมืองที่มี

ความแตกต่างกันทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม 

ได้แก่ โซล, โบโกตา, เนเปิลส์, เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

และราบัต (ปัจจุบันกำาลังถ่ายทำาเรื่องที่ 6 อยู่ที่

ประเทศญีปุ่น่) เพ่ือสะท้อนให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิต

และการเดินทางของผู้คนในแต่ละเมือง ตลอดจน

องค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบสร้างให้เกิดเป็น

เมืองๆ หนึ่งขึ้นมา และพยายามตอบคำาถามที่

ในบางครั้งอาจจะฟังดูเป็นคำาถามเชิงปรัชญาไป

สักหน่อยว่าในตอนนี้เรากำาลังเดินไปทางไหน 

ในขณะที่ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการอย่าง AIR/

SPACE แสดงผลงานภาพถ่ายและวิดีโอของ 

Mariana Bisti ศิลปินและช่างภาพชาวกรีกที่

เข้ามาร่วมเป็นศิลปินในพำานักคนแรกของ KLAF 

ผลงานของ Bisti โดยส่วนใหญ่มักเป็นการพยายาม

สะท้อนไอเดียของความเป็นการเมืองของพื้นที่ 

(politics of space) ในงานเขียนของ Henri 

Lefebvre และการนำาเสนอความเป็นเมืองตาม

แนวคิดแบบภูมิจิตวิทยา (psychogeography) 

ของ Guy Debord ที่เป็นการใช้กระบวนการ
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The last section of the exhibition,  AIR/

SPACE, showcases photographs and 

videos by Greek artist and photographer, 

Mariana Bisti, KLAF’s first artist in resi-

dence. Her works attempt to reflect the 

politics of space proposed in  Henri Lefe-

bvre’s writings as well as the presen-

tation of  urbanism according to Guy 

Debord’s concept of psychogeogra-

phy, which utilizes the artistic process 

to explore an urban environment with 

curiosity. The three videos essays (all 

shot by drones) in Bisti’s Grondless-

ness series, The 14th Resolution (2018), 

In Tandem (2017) and Wěndìng Fánróng 

(2017) depict the urban physicality of 

three cities (Kuala Lumpur, Taipei and 

Hong Kong, respectively). While the 

works illustrate the dynamics of the 

spaces and people from a different point 

of view, they convey the artist’s inten-

tion to reflect the idea of a surveillance 

society, which takes place at an indi-

vidual level (the artist uses her own eye 

level to watch the drone being flown 

บนและล่าง
บรรยากาศภายในงานเสวนาทาง
สถาปัตยกรรม DATUM:KL

ABOVE AND BELOW
THE VIBE DURING THE 
ARCHITECTURE CONFERENCE 
‘DATUM:KL’

หน้าตรงข้าม
ภายใน ARCHIDEX 2018 ซ่ึงจัดข้ึน
ระหว่างวันท่ี 4-7 กรกฎาคม 2018

OPPOSITE PAGE
INSIDE ARCHIDEX 2018 HELD 
FROM JULY 4-7, 2018

WITH THE THEME 
‘CHANGES’, KLAF 2018
TAKE US ON AN EXPLO-
RATION INTO THE ROLE 
OF CONTEMPORARY 
ARCHITECTURE AND 
THE WAY IT PROPELS 
AND CHANGES THE CITY

ทางศิลปะส�ารวจสภาพแวดล้อมของเมืองด้วย

ความสงสัยใคร่รู้ โดยในผลงานวิดีโอที่ถ่ายด้วย

โดรนทั้ง 3 ชิ้นในซีรีส์ Grondlessness ของ Bisti 

อย่าง The 14th Resolution (2018), In Tandem 

(2017) และ Wěndìng Fánróng (2017) กาย-

ภาพของเมืองแต่ละเมือง (กัวลาลัมเปอร์, ไทเป 

และฮ่องกง ตามล�าดับ) ไม่เพียงถูกแสดงให้เรา

เห็นถึงพลวัตของพื้นที่และผู้คนในระดับสายตาที่

ต่างออกไป แต่มันยังแฝงความตั้งใจของศิลปินที่

ต้องการจะสะท้อนไอเดียของ survelience หรือ

การถูกเฝ้ามองด้วยเช่นกัน การเฝ้ามองที่มีตั้งแต่

ในระดับบุคคล ที่ศิลปินใช้สายตาของตัวเองเฝ้า

มองการเดินทางของโดรนผ่านหน้าจอ และในระดับ

การเมือง ที่โดรนท�าหน้าที่ไม่ต่างไปจากสายตา

ของรฐั คอยสอดส่อง (หรอืในบางครัง้กแ็ทรกแซง) 

ความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นเบื้องล่างนั้น

ไฮไลท์ส�าคัญของ ARCHIDEX และ KLAF ที่ไม่

พูดถึงคงไม่ได้คืองานเสวนาทางสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ DATUM:KL ที่ในปีนี้มาในธีม 

RE:POSITION (สอดคล้องไปกับ CHANGES ธีม

หลักของงาน KLAF ที่ว่าด้วยสถาปัตยกรรมและ
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passed the screen),  and political level 

(where the drones play a role similar 

to those of the state in monitoring and 

intervening in the changes happening in 

the city down below).

The highlight of ARCHIDEX and KLAF 

that needs special mention is the design 

and architecture conference, DATUM:KL. 

The theme RE:POSITION corresponds 

with CHANGES, KLAF’s main theme re-

volving around architecture and changes. 

What was also special about this year’s 

event, in addition to DATUM:GREEN, the 

green architecture and building techno-

logies, was DATUM+, a discussion about 

other dimensions of architecture and 

design with Brendan Cormier, the cura-

tor of London’s V&A Museum who over-

sees the V&A Gallery at the Design So-

ciety in Shenzhen, acting as the speaker 

who talked about the values and dynamic 

circulation of design, including the copy 

culture in China facilitated through the 

use of digital technology. An additional 

forum, DATUM:EDU, discussed some 

interesting issues about architectural  

education revealing the current climate 

of architectural education in the region. 

The main forum, DATUM:KL, received 

overwhelming feedback from profes-

sional architects, students and architec-

ture enthusiasts with the list of speakers 

ความเปลี่ยนแปลง) ความพิเศษของการจัดงาน

ในปีนี้ นอกเหนือไปจาก DATUM:GREEN งาน

เสวนาสถาปัตยกรรมเขียวและเทคโนโลยีอาคาร 

และ DATUM+ งานเสวนาว่าด้วยมิติอืน่ๆ ของสถา-

ปัตยกรรมและงานออกแบบ ทีใ่นปีนีไ้ด้สปีกเกอร์

อย่างเช่น Brendan Cormier ควิเรเตอร์จาก V&A 

Museum ลอนดอน ทีร่บัหน้าทีดู่แลโปรเจค็ต์ V&A 

Gallery ของ Design Society ทีเ่สินเจิน้ มาพูดเรือ่ง

กระแสมูลค่าและการไหลเวียนของงานออกแบบ 

ตลอดจนวัฒนธรรมการลอกเลียนและผลิตซ�้าที่

พบได้ทัง้ในประเทศจนี หรอืผ่านการใช้เทคโนโลยี

ดิจติอลในปัจจบุนัแล้ว การเพ่ิมงานเสวนาทีว่่าด้วย

ประเด็นเกีย่วกบัการศกึษาสถาปัตยกรรม DATUM:

EDU เข้าไปยังช่วยให้เราได้รู้ถึงความเป็นไปของ

แวดวงวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตย-

กรรมในภูมิภาคนี้ได้อีกด้วย ส่วนงานเสวนาหลัก

อย่าง DATUM:KL ในปีนี้ก็ยังคงได้รับความนิยม

เช่นเคย โดยรายช่ือของสปีกเกอร์ในนี้มีต้ังแต่

สถาปนิกที่ท�างานในภูมิภาคนี้อย่างเช่น ยศพล 

บญุสม จาก Shma, Shunri Nishizawa จาก Nishi-

zawa Architects และ Chris Precht จาก PENDA 

Studio ไปจนถึงสถาปนิกยุโรปอย่าง E2A และ 

Christ & Gantenbein ซึ่งต่างก็เรียกความสนใจ

จากทั้งสถาปนิก นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

งานสถาปัตยกรรมได้มากทีเดียว

ในปีนียั้งเป็นปีแรกทีมี่การจดังาน KLAF Film Fest 

ขึ้นหลังงานเสวนาทั้งสองวัน โดยมีภาพยนตร์ที่

ถกูเลือกมาฉายทัง้ส้ิน 2 เรือ่งคอื Taste of Cement 

ก�ากับโดย Ziad Kalthoum สารคดีที่พูดถึง

ประเด็นเรื่องสงคราม การพลัดถิ่น และการ

สร้างเมือง ผ่านสายตาของคนงานก่อสร้างชาว

ซีเรียที่ต้องระหกระเหินมาร่วมสร้างตึกระฟ้าใน

เลบานอน ในขณะที่บ้านเกิดของพวกเขาเหล่า

นั้นก�าลังถูกท�าลาย ขณะที่อีกเรื่องคือ REM 

ก�ากบัโดย Tomas Koolhaas ลูกชายของสถาปนกิ 

Rem Koolhaas ในภาพยนตร์เรื่องนี้ Tomas 

ติดตามพ่อของเขาไปยังสถานทีต่่างๆ เพ่ือสะท้อน

ให้เราเห็นอีกด้านที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน

ของสถาปนิกชื่อดังคนนี้ โดยนอกจากผู้ชมจะ

ได้ยินเรือ่งราวเกีย่วกบั Rem Koolhaas และ OMA 

ผ่านมุมมองของบคุคลต่างๆ ทีร่ายล้อมอยู่รอบตัว

เขาแล้ว การด�าเนินเรื่องทั้งหมดที่บรรยายโดย

ตัวของ Rem Koolhaas เองยังท�าให้เราได้รับฟัง

ความคิดและความเชื่อที่เขามีต่อสถาปัตยกรรม

รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่แวดล้อมในอีกมิติหนึ่งที่

ต่างออกไปด้วย ซึ่งการฉายภาพยนตร์ทั้งสองคืน

หลังงาน DATUM:KL นี้ ถือเป็นการปิดฉากงาน 

ARCHIDEX 2018 ไปได้อย่างเรียบง่ายแต่สร้าง

ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

ต้องมารอดูกันต่อว่าปีหน้าที่จะถึงนี้ จะมีอะไรจาก

กัวลาลัมเปอร์มากระตุ้นความสนใจของเราทีม่ต่ีอ

สถาปัตยกรรมได้อกีบ้างในงาน ARCHIDEX 2019 

และ Kuala Lumpur Architecture Festival 2019

including Yossapon Boonsom of Shma, 

Shunri Nishizawa of Nishizawa Archi-

tects, Chris Precht of PENDA Studio, 

E2A and Christ & Gantenbein.  

This year marks the first year of the KLAF 

Film Fest, which was held two days after 

the conference. The first of the two films 

screened this year was ‘Taste of Cement’

directed by Ziad Kalthoum, the docu-

mentary talked about the issues of war, 

diaspora and urban development through 

the eyes of Syrians who came to Lebanon 

to work as construction workers, building 

skyscrapers while their homes were 

being destroyed by the war. In ‘REM’, 

Tomas Koolhaas, son of the legendary  

architect, Rem Koolhaas and the direc- 

tor of the film, follows his father to many 

different places to capture a side of the 

architectural master that many have never 

seen before. Viewers were able to hear 

stories about Rem Koolhaas and OMA  

through the perspectives of people 

around him and, with the storytelling 

being narrated by Rem Koolhaas him- 

self, we are able to gain a greater under-

standing of his ideas and beliefs in archi-

tecture. The screening of the two films 

after the ending of DATUM:KL marks  

a simple but undoubtedly impressive 

ending for all. What ARCHIDEX 2019 

and Kuala Lumpur Architecture Festival 

2019 will bring, we can hardly wait.

archidex.com.my
klaf2018.com
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PHYSICALIST TURNS THE CONSTRAINTS OF THE SITE 
INTO A SOLUTION FOR BETTER LIVING

For one to own a house, what should be given con-
sideration? Beauty, functionality or comfort? Some 
prefer a house with a massive glass opening that 
takes in the outside view, while some love the idea 
of a small house tucked away in a succulent mass 
of trees, and several other preferences that house 
owners have for their dream home. But in reality, 
there are a great number of things that dictate the 
design direction of a house from the land to the sur-
rounding environment. These things play their own 
roles, which cause each house to be stylistically 
and functionally different. The same story goes with 
JARUN 69, a house whose design originated from an 
attempt to find solutions to the problems occurring 
on site before the space was finally developed and 
completed. 

“There were two important requirements for the 
house. The first was to create a house with a satis-
fying functional space and the other thing was a 
sense of privacy.” Karjvit Rirermvanich, architect and 
founder of Physicalist explained the process and 
preferences  behind the design of the house. With the 
rather limited space and trapezoidal shape of the 
land, the house’s functionality materialized from the 
idea of creating a common area on the second floor 
of the house before the design was later developed 
to accommodate an optimized functional space. The 
architect executed the floor plan where all four rooms 
were separated but also connected with a cross-
shaped passage in the middle. The exterior walls of 
all the rooms were designed to contain no openings 
and stretch out as much as the building setback 
regulations would allow (the building must be set 
back from the perimeter of the land by at least 50 
centimeters without having any openings in the wall). 
Such layout allowed for the functional space of the 
house to be maximized, but this was only the be-
ginning of the architect’s attempts to solve the many 
other problems of the house. 

With the living space being enclosed by dense walls, 
the architect decided to open up the interior space 
in the form of a moderate-sized courtyard garden. 
This particular element made the interior space more 
interesting with the presence of nature and filtered 
natural light coming in through the growing trees, 
allowing for the second-floor area to be naturally 
lit throughout the day.  From the floor plan, one can 
see the court on each side functioning as the interior 
openings that keep the spaces in all the rooms nicely 
ventilated while also offering a nice ambiance within 
the interior space. In addition to functionality, the 
design of the space on the second floor renders a 

FIT IN PLACE

หากเราจะมีบ้านสักหลังหน่ึง ส่ิงท่ีควรถูกคำานึงถึงคืออะไรบ้าง? 
ความสวยงาม การใช้งาน หรือความสะดวกสบาย บางคน
อาจจะชอบบ้านที่มีกระจกบานใหญ่มองไปยังวิวด้านนอก 
บ้างก็ชอบบ้านหลังเล็กๆ ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ 
และอีกหลายๆ เรื่องที่น่าจะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตให้กับ
เจ้าของบ้านหลังนั้นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วก่อนที่ออกมา
เป็นบ้านแต่ละหลังได้ ส่ิงท่ีเป็นตัวกำาหนดทิศทางในการออกแบบ
อีกอย่างคือ ที่ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิ่งเหล่านี้ที่เข้า 
มามีบทบาทช่วยให้บ้านแต่ละหลังมีบรรยากาศที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่นเดียวกันกับบ้าน JARUN 69 ที่ถูกออกแบบเริ่มต้น
มาจากการแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเจอในพื้นที่ ก่อนที่จะต่อยอด
ให้พื้นที่สมบูรณ์มากขึ้นในท้ายที่สุด

“บ้านหลังนี้มีเรื่องสำาคัญอยู่ 2 เรื่อง อย่างแรกคือการทำาให้
บ้านมีสเปซที่โอเคในพื้นที่ที่จำากัด และอีกเรื่องก็คือความ
เป็นส่วนตัว” กาจวิศว์ ริเริ่มวนิชย์ สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง 
Physicalist บอกเล่าให้ฟังถึงกระบวนการทำางาน และเรื่อง
ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคำานึงถึงในการออกแบบบ้านหลังนี้ ด้วย
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำากัด และขอบเขตที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู ในแง่ของพื้นที่ใช้สอยแล้ว บ้านหลังนี้ถูกคิดเริ่มต้น
มาจากพื้นที่บนชั้นสองที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลักรวมอยู่บน
นั้น แล้วจึงออกแบบเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้มากที่สุด โดยสถาปนิก
เลือกจัดวางผังให้ห้องทั้ง 4 ห้องแยกออกจากกัน ออกแบบ
ทางเดินเชื่อมพื้นที่ต่างๆ เป็นรูปกากบาทไว้ตรงกลาง ผนัง
ภายนอกห้องแต่ละห้องถูกออกแบบให้ปิดทึบ และขยายออก
ไปจนเต็มพื้นที่ตามกฎหมายของระยะถอยร่น (setback) ที่
ตัวอาคารสามารถห่างจากขอบเขตของที่ดินได้อย่างน้อย 50 
เซนติเมตรโดยไม่มีช่องเปิด เพื่อให้ตัวบ้านนั้นมีพื้นที่ใช้สอย
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้ ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านหลังนี้

จากผนังทึบที่อยู่รายล้อมพื้นที่ สถาปนิกเลือกที่จะเปิดพื้นที่
เข้าไปภายในให้กลายเป็นคอร์ทที่เป็นสวนขนาดย่อม ซึ่ง
พื้นที่นี้มีส่วนช่วยให้เกิดความน่าสนใจภายในสเปซ โดย
นอกจากจะเป็นการนำาธรรมชาติมาอยู่ในอาคารแล้ว แสงที่
กรองผ่านต้นไม้เข้ามายังช่วยให้พื้นที่บนชั้นสองมีแสงสว่าง
ตลอดวัน และหากมองจากผังอาคาร คอร์ทแต่ละด้านกลาย
มาเป็นช่องเปิดภายในที่ช่วยให้มีอากาศถ่ายเทในห้องทุกห้อง 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่เป็นวิวให้กับพื้นที่ภายในทั้งหมด
ด้วย นอกจากเรื่องของพื้นที่ใช้สอยแล้ว การออกแบบพื้นที่
บนชั้นสองยังช่วยให้เกิดมุมมองกึ่งปิด ที่ทำาให้พื้นที่ภายใน
มองเห็นภายนอกได้บ้าง และไม่อนุญาตให้พื้นที่ภายนอกมอง
กลับเข้ามาได้ชัดเจน นี่จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สถาปนิกคำานึง
ถึงในแง่ของความเป็นส่วนตัว ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจาก
ภายนอก จะสามารถเห็นการออกแบบนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น

หน้าตรงข้าม
มุมมองจากด้านหน้าที่ประตูรั้วเหล็ก
ฉีกและระแนงไม้ ช่วยสร้างความเป็น
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semi-closed perspective, which grants the 
interior space partial access to the outside 
view while also maintaining a sense of pri-
vacy for the house’s dwellers. Looking at 
the house’s physical appearance from the 
outside, the architect’s attempt to keep the 
living space secluded and private is even 
more discernible.    

The front of the house has a white fence made 
of expanded metal as the first wall. Such helps 
filter the visual access and ensures that the 
house has privacy from outsiders. Walking 
through the translucent glass door, the dense 
wall automatically disrupts the connection 
with the front of the house as one is introduced 
to the interior space with sliding glass doors 
partitioning the entire living room area. The 
structure is simplified to the minimal pre-
sence of small round steel columns, opening 
the interior to the view of the wooden veranda 
with the container garden being beautifully 
curated into a nice green space and allowing 
for the first-floor area to feel more airy and 
spacious. A series of wooden laths was de-
signed to cover the shell of the building on 
the second floor, keeping the interior space 
stylistically private. The laths stretch horizon-
tally and are twisted to avoid the physical 
clash with the existing mango tree. It’s a 
straightforward solution to the site’s limita-
tions, and it has become one of the most 
appealing elements of the house. 

ที่บริเวณด้านหน้าของบ้าน รั้วเหล็กฉีกสีขาวทำาหน้าที่
เป็นกำาแพงชั้นแรก ช่วยกรองมุมมองและเปลี่ยนให้
มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเมื่อผ่านประตู
กระจกฝ้าเข้ามายังพื้นที่ภายในบ้าน กำาแพงทึบจะ
ทำาหน้าที่ตัดความเชื่อมโยงจากพื้นที่ด้านหน้าโดย
อัตโนมัติ เหลือเพียงมุมมองภายในที่สถาปนิกเลือก
ใช้บานเลื่อนกระจกเต็มพื้นที่ผนังของโถงต้อนรับ
ชั้นล่าง พร้อมกับตัดทอนโครงสร้างให้เหลือเพียง
เสาเหล็กกลมที่มีขนาดเล็กกว่า จนเกิดเป็นมุมเปิด
กว้างออกไปยังชานไม้และสวนไม้กระถางที่เรียงตัว
เข้ามุมกำาแพงเป็นพื้นที่สีเขียวแนวยาว ซึ่งช่วยทำาให้
พื้นที่ในชั้นหนึ่งที่มีจำากัดมีความโปร่งมากขึ้น ใน
ขณะที่บริเวณภายนอกของพื้นที่ชั้นสองนั้น มีการ
ออกแบบให้มีระแนงไม้ผืนใหญ่ที่เรียงตัวยาวตลอด
ผิวด้านหน้าอาคาร ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับ
พื้นที่ภายใน โดยมีการออกแบบให้เป็นแนวยาว แต่
มีการบิดให้โค้งหลบต้นมะม่วงที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่ 
ซึ่งเป็นการจัดการปัญหาแบบตรงไปตรงมาที่กลาย
เป็นเสน่ห์อีกอย่างของบ้านหลังนี้

นอกเหนือจากภาพรวมที่มีความน่าสนใจแล้ว หาก
สังเกตไปยังรายละเอียดในการออกแบบมากกว่าเดิม 
จะเห็นถึงความตั้งใจในการกระชับเส้นสาย และจัด
องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ให้มีความเรียบง่ายที่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น ฝ้าบริเวณโรงรถที่ถูกออกแบบให้
มีความลาดเอียงขึ้นลงเพื่อล้อไปกับระดับของคาน 
หรือขนาดของบานประตู หน้าต่าง ที่สถาปนิกเลือก
ใช้สเกลที่มีความสูงเท่ากับฝ้า เพื่อให้เส้นของวงกบ
นั้นมีความเรียบง่ายที่สุด ช่วยให้ผนังต่างๆ ดูมีพื้นที่
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1 master bedrOOm
2 bedrOOm 1
3 bedrOOm 2
4 cOrridOr
5 bathrOOm
6 liVing rOOm

2nd flOOr Plan

0.5m

In addition to the interesting overall 
outcome, a more elaborate look into the 
details of the design reveals the archi-
tect’s intention to create an architecture 
of concentrated lines and a silhouette, 
as well as simplified elements such as 
the garage’s ceiling, which is designed 
to physically incline and correspond with 
the varying levels of the beams. The door 
and window frames come with a size and 
scale that is proportional to the ceiling, 
keeping the line of the frames as simple 
as possible and the walls and planes 
organized. The furniture and kitchenware 
all the way to the decoration of the bath-
rooms are the collaborative results of the 
architect and owner’s discussions. Every-
thing was selected to best resonate with 
the characteristics of the space, render-
ing interesting details that keep the house 
always looking and feeling appealing.  

There are times when a straightforward 
solution in architecture brings about un-
attractive and repetitive outcomes. But in 
the case of JARUN 69, the straightfor-
wardness of the way Physicalist’s de-
sign is reconciled has led to other in-
teresting possibilities and answers. At 
the end of the day, designing a house may 
not have to be complicated, but something 
that is able to fulfill the owners’ demands 
and living necessities, and perhaps that 
would be enough. 

physicalist-architects.com

และเป็นระบบระเบียบมากขึ้น รวมไปถึงเฟอร์-
นิเจอร์ เครื่องครัว และการตกแต่งห้องน้ำา ที่ได้
เจ้าของบ้านช่วยเลือกให้มีความสอดคล้องเข้ากัน
กับพื้นที่มากที่สุด ถือเป็นการผสมผสานให้บ้าน
หลังนี้มีรายละเอียดให้มองตามได้อยู่เรื่อยๆ

หลายครั้งที่การแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาใน
สถาปัตยกรรมนั้น มักก่อให้เกิดอะไรที่ซ้ำาเดิม 
หรือไม่สวยงาม แต่ในกรณีนี้ ความตรงไปตรง-
มาในการออกแบบของ Physicalist ทำาให้ได้เจอ
ความน่าจะเป็นอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ และ
ตอบโจทย์ในหลายๆ ด้าน ท้ายที่สุดแล้วการ
ออกแบบบ้านสักหลังอาจจะไม่ได้ต้องการอะไร
ที่ซับซ้อน คล้ายกับคำาว่า เพียงแค่ตอบโจทย์
การอยู่อาศัยที่จำาเป็นและตรงตามความต้องการ
ของเจ้าของบ้านก็น่าจะเพียงพอ
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architecture PhOtO: SPaceShiFt StuDiO
ExcEpt as notEd

ความท้าทายสำาคัญท่ีสถาปนิกยุคหลังสมัยใหม่ต้องพบเจอในการทำางาน
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย คือการหาส่วนผสมท่ีลงตัวระหว่างการแสดงออกถึง
ความเป็นสากลขณะเดียวกันก็ต้องไม่หลงลืมรากเหง้าและความเป็นท้องถ่ิน 
แต่หลายคร้ังการพยายามแสดงความเป็นรากเหง้ากลับนำามาซึ่งการโหยหา
อดีตและการหมกมุ่นอยู่กับ “รูปลักษณ์” แบบอดีตซึ่งจบไปแล้ว จนไม่เข้า
กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน การหาส่วนผสมท่ีลงตัวน้ีจึงทำาได้ไม่ง่ายนัก ทว่าปฐมา 
หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิกจาก CASE Studio กลับค้นพบความลงตัวดังกล่าวผ่าน
การออกแบบบ้านพักอาศัยของครอบครัว ท่ีไม่เพียงมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีทัน
สมัย แต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของครอบครัวแบบตะวันออกได้เป็นอย่างดี

บ้านหรุ่นรักวิทย์ เป็นบ้านพักอาศัยของครอบครัวท่ีประกอบไปด้วยสมาชิก
ท้ังหมด 7 คน ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงวัย คือ วัยชรา วัยผู้ใหญ่ และ
วัยเด็ก โดยโจทย์เบ้ืองต้นของการออกแบบเกิดจากความต้องการที่จะนำา
บรรยากาศเก่าๆ ของบ้านหลังเดิมที่สมาชิกทุกคนต่างผูกพันเข้ามาอยู่ใน
บ้านหลังใหม่ให้ได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของบ้านหลังเดิมบน
พื้นที่ราว 4 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยทั้งบ้านของแม่และลูกๆ แต่ละคน คือการ
ที่พ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านน้ัน ไม่ได้ถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าท่ี
ควร เพราะแม้ว่าบ้านของลูกๆ แต่ละหลังจะต้ังกระจายอยู่ค่อนข้างห่างกัน แต่
ทุกคนก็มักจะมาใช้งานท่ีบ้านแม่เป็นหลัก จนทำาให้บ้านของตนเองมีไว้เพียง
เพ่ือใช้สำาหรับการนอนเท่าน้ัน

One of the major challenges that every postmodern architect 
has to face in creating a piece of Contemporary architecture 
is to find the right formula where the expression of universality 
goes hand in hand with the root and locality of the work. But 
there are times when an interpretation of such route leads 
to a sense of nostalgia and obsession with the past image 
that is obsolete and no longer resonates with the contemporary 
way of life. Achieving such formula is never easy, but Patama 
Roonrakwit of CASE Studio was able to attain that perfect 
combination through the design of her own family’s residence 
whose modern physical appearance reflects the very spirit of 
Eastern families. 

Roonrakwit House is home to seven family members from 
three different generations, the seniors, the adults and the chil-
dren. The initial brief set out for the design originated from a 
desire to, as much as possible, recreate the atmosphere of 
the family’s old house that every member shared a special 
connection with into the new residence. Nevertheless, the origi-
nal living space of the family was essentially a cluster of houses 

A HOUSE THAT REFLECTS 
UPON THE THAI WAY 

OF DWELLING AND HOW 
IT’S LIKE LIVING IN 

AN EXTENDED FAMILY

SUCH A BIG,
CLUSTERED

FAMILY
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ในการออกแบบบ้านหลังใหม่บนท่ีดินขนาด 1 ไร่เศษ บนถนน
รามคำาแหง สถาปนิกตัดสินใจออกแบบบ้านให้มีลักษณะเป็น
กลุ่มอาคารในรูปแบบที่คล้ายกันกับบ้านหลังเดิม เพียงแต่ข้อ
จำากัดของที่ดินผืนใหม่ซึ่งเล็กกว่าที่ดินเดิมถึง 4 เท่า ทำาให้
บ้านแต่ละหลังจำาเป็นต้องอยู่ในระยะที่ใกล้กันมากขึ้น และ
แม้ว่าขนาดที่เล็กลงของที่ดินในด้านหนึ่งนั้นจะเป็นข้อดี แต่
รูปร่างที่มีลักษณะแคบและยาวตามแนวเหนือ-ใต้ก็ถือเป็น
ความท้าทายที่สถาปนิกต้องเผชิญเพราะมันมาพร้อมกับความ
ยากในการจัดวางบ้านหลายๆ หลังให้รวมกันเป็นกลุ่ม “คือ
ที่ดินมันแคบและยาวมันเลี่ยงไม่ได้ เราก็ต้องมาคิดกันว่าทำา
อย่างไรให้มันอยู่สบาย ให้มันสอดคล้องกับบ้านเรา” ปฐมา
บอกกับ art4d ว่า ข้อจำากัดเรื่องขนาดและรูปร่างที่ดิน ทำาให้
เธอต้องแก้ไขปัญหาด้วยการวางอาคารเป็นแนวยาวทอดไป
ตามแนวของที่ดิน อาคารย่อยแต่ละหลังมีลักษณะเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยมที่วางด้านแคบตามด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก 

1 LIVING ROOM
2 DINNING ROOM
3 LIBRARY
4 OFFICE 
5 PRINCIPLE ROOM
6 MUSIC ROOM
7 KITCHEN
8 LAUNDRY ROOM
9 BEDROOM
10 MASTER BEDROOM
11 DRESSING ROOM
12 SWIMMING POOL
13 STORAGE
14 GUARD

GROUND FLOOR PLAN

2.5M

on the 6,400-square-meter land, with each house 
being occupied by the parents and each of the 
children. The biggest issue the architect had to 
work with was the way the functional spaces of 
each house hadn’t really been used to their fullest 
potential, since most of the family members spent 
the majority of their time at the parents’ home, and 
ended up using their own homes only for sleeping. 

The design of the new home on the little over 1,600
-square-meter land on Ramkhamhaeng Road was 
materialized into a cluster of buildings, which was 
similar to the look and feel of the family’s old home. 
However, with the land being almost four times 
smaller than the previous estate the family’s homes 
were located on, the houses were forced to be closer 
together than they had been previously. And while 
the smaller size of the land can be considered 
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PRIVATE ROAD

ACHIEVING SUCH 
FORMULA IS NEVER 
EASY, BUT PATAMA 
ROONRAKWIT OF 
CASE STUDIO WAS 
ABLE TO ATTAIN THAT
PERFECT COMBINATION
THROUGH THE DESIGN
OF HER OWN FAMILY’S 
RESIDENCE 
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โดยมีการเว้นที่ว่างระหว่างแต่ละหลังเล็กน้อยเพื่อให้สามารถระบายอากาศ
และรับแสงธรรมชาติได้ และมีการวางอาคารให้เหลื่อมกัน เพื่อสร้างให้เกิด
จังหวะและการไหลเวียนของที่ว่างที่ดี “โชคดีที่มันเป็นบ้านของเราเอง 
เรารู้พฤติกรรมของน้อง แม่ หลาน เพราะเห็นอยู่ทุกวัน รู้ว่าแต่ละคนใช้
พ้ืนท่ีแค่ไหน เลยใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการออกแบบ เพราะคำาถามคำาตอบ
ทุกอย่างมันอยู่ในหัวอยู่แล้ว”

ภายในที่ตั้งประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานที่มีความหลากหลายซับซ้อนท้ังพ้ืนท่ี
ส่วนตัว ก่ึงส่วนตัว และสาธารณะวางตัวอยู่ปะปนกันไป มีเรือนประธาน 2 
ช้ัน ต้ังอยู่กึ่งกลางที่ดินค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย โดยชั้นแรกเป็นพื้นที่
กึ่งส่วนตัว อย่างห้องโถง ที่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำาทางทิศตะวันตก ซึ่ง
มีบรรยากาศคล้ายกับใต้ถุนบ้านไทยสมัยก่อน สำาหรับให้ทุกคนในบ้าน
และแขกของครอบครัวมาใช้งานร่วมกันได้ ในขณะที่ชั้นสองเป็นที่ตั้งของ
เรือนไม้สักเก่าอายุกว่า 80 ปีที่บรรพบุรุษของครอบครัวเป็นผู้ก่อสร้างเอง 

หน้านี้
สถาปนิกแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นโซน public ที่ถูกแบ่ง
พื้นที่ใช้งานเป็นออฟฟิศของ
สมาชิกในบ้าน 

ThIS PAGE
ThE ArchITEcT dIvIdEd 
OnE POrTIOn Of ThE 
SPAcE And TurnEd IT InTO
A PublIc zOnE whErE 
OffIcES Of ThE fAmIly 
mEmbErS ArE SITuATEd

an upside, the long and narrow shape of the property with its 
north-south orientation became a challenge for the architect 
to deal with, simply because there were many restrictions 
and difficulties to be faced in order to fit the desired number 
of buildings into the space. “The land is quite narrow and it’s 
something that cannot be changed, so you have to deal with it. 
We thought about how to make living here feel as comfortable 
as possible while also answering to the nature and preferences 
of our family.” Roonrakwit told art4d that the limitations of the 
land’s size and shape forced her to come up with a solution 
where the buildings’ orientation had to follow the long and 
narrow shape of the land. Each building was designed to be in a 
box-shaped structure and situated in an east-west orientation. 
Negative spaces between each of the houses were needed to 
accentuate natural ventilation and light. The buildings were 
overlapped to create a nice rhythm and flow of spaces. “Luckily, 
this is my own home so I know the behaviors of my siblings, 
mother, niece and nephew because they’re people I see every day. 

wE ThOuGhT 
AbOuT hOw TO 
mAkE lIvInG 
hErE fEEl AS 
cOmfOrTAblE AS 
POSSIblE whIlE 
AlSO AnSwErInG 
TO ThE nATurE 
And PrEfErEncES 
Of Our fAmIly
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I know the type of space each member uses and 
needs, so it didn’t take long for me to come up with 
the design because all the questions and answers 
are already very clear in my head.”

Inside the compound are a series of diverse and com-
plex functional spaces with varying levels of privacy, 
from private and semi-private to public. The two-story 
main building is located at the center (a little bit to-
wards the north) of the land. The first floor houses 
a semi-public space such as the main living area, 
which connects to the west of the swimming pool. 
The space gives out a similar vibe to the space under 
the elevated floor of a Thai stilt house, which welcomes 
every member of the family, including the family’s 

ซึ่งถูกเปลี่ยนบทบาทให้กลายมาเป็นหอพระในบ้านหลัง
ใหม่ ทำาหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของครอบครัว 
บริเวณด้านทิศเหนือของเรือนประธานเป็นส่วนของพื้นที่ส่วน
ตัว ซ่ึงเป็นบ้านท่ีท้ังครอบครัวอยู่อาศัยด้วยกัน ประกอบไปด้วย
พ้ืนท่ีใช้งานอย่าง ห้องครัว ห้องพักผ่อน ห้องทำางาน ห้องนอนแม่
ห้องนอนของลูกๆ แต่ละคน และห้องนอนหลาน โดยท่ีช้ันสอง
ของอาคารหลังน้ียังสามารถเช่ือมกับหอพระของเรือนประธาน
ได้อีกด้วย

ที่บริเวณด้านทิศใต้ของเรือนประธาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง
สาธารณะกว่าส่วนอื่นๆ นั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำางานของ
ลูกๆ แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานสถาปนิกและโรงเรียน
สอนดนตรีที่บริเวณชั้นล่าง หรือสำานักงานของบริษัทรับเหมา

บนและล่าง
เรือนประธานถูกจัดไว้ให้
เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สมาชิก
ทุกคนในบ้านสามารถมาใช้
เวลาร่วมกันได้ โดยชั้นสอง
เป็นที่ตั้งของเรือนไม้สักเก่า
อายุกว่า 80 ปีที่ถูกเปลี่ยน
การใช้งานมาเป็นหอพระ

ABOVE AND BELOW
ThE mAiN BuiLDiNg WAs 
AppOiNTED As ThE cOmmON
ArEA fOr ThE WhOLE 
fAmiLy WhErE EVEryONE
cAN spEND TimE TOgEThEr 
WhiLE ThE 80-yEAr-OLD
TEAk WOOD hOusE ON ThE
sEcOND fLOOr WAs TurNED
iNTO A BuDDhisT prAyEr 
rOOm
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ล่าง
มุมมองจากด้านนอกบริเวณสระว่ายน้ำา 
ที่อยู่ในตำาแหน่งที่เป็นส่วนตัว ไม่
สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

BELOW
A sWimming pOOL is LOcAtEd in 
thE mOst privAtE ArEA thAt is nOt 
visiBLE frOm thE OutsidE

guests to share the functionality. The second floor 
is where the 80-year-old teak wood house built by 
the family’s ancestors is located. This particular space 
was given the new functionality of the family’s chanting 
and spiritual room where all the religious items and 
Buddha statues are kept. The north of the main building 
is reserved for the more private living quarters of the family 
members, consisting of the functional spaces of the kit-
chen, living room, offices, bedrooms of the mother, siblings 
and niece and nephew. The second floor of the building 
was designed to connect with the chanting room of 
the main building. 

The south of the main building houses the less private 
area from the children’s working spaces (the archi-
tecture firm and music school on the ground floor, the 
construction office, travel agency and guest’s bedrooms 
on the second floor). These functional spaces are properly 
allocated, and connected with a veranda, but purpose-
fully separated from the family’s private living quarters. 
The east of the house faces the road with a parking 
space for six cars. In addition, next to the office space 
to the south is another house that has been rented out 
to one of the family members’ best friends and another 
living space for a foreigner friend. While these buildings 
are located on the same piece of land, these two tenants 
have their own entrances and exits.

The architectural language that the architect uses to tell 
the story of the house is simple in its essence, following 
the Modern architecture’s aesthetics with straight lines 
and right angles. Each of the box-shaped buildings has 
its own rhythm of openings. The structure is primarily 
concrete, with clad brick walls painted in white and glass 
openings, which are perfectly complemented by the 
natural elements of wood that come in the form of the 
floor, parts of the columns, doors, and windows. All 
the wood was taken from the old houses including the 
wooden furniture, which is scattered around in different 
corners of the house. Wooden laths are used with parts 
of the walls such as the upper floor of the main building 
where the old teak wood house is located. The laths serve 
as the sun protection shell, which helps to keep the 
sunlight away from the building. At the same time, these 
laths obstruct the outsiders’ visual access to the house’s 
interior space while the over physical appearance of 
these wooden structures perfectly corresponds with the 
modern architecture surrounding the house. 

Roonrakwit House is another architectural creation 
whose contemporary universality not only resonates 
with the present way of life but also reflects the root 
and identity of its being. “I used to ask my mother if 
she missed living in the old house and she said no 
because everyone feels safe and at home here. It’s like 
we took our old home with us and everywhere you look, 
you can see the doors, windows, and furniture from our 
old house, and we barely feel like we’re living in a new 
place.” The success of the design of the house lies, not in 
the beauty of its physical appearance, but in the fact that 
everyone is able to live together happily with the family’s 
connection and pride being not only shared but also 
cherished. 

casestudio.info

ก่อสร้าง บริษัททัวร์ และห้องรับรองสำาหรับแขกที่บริเวณชั้นบน 
ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้จะตั้งอยู่อย่างเป็นสัดส่วน เชื่อมต่อระหว่างกัน
ด้วยชาน และแบง่แยกออกจากพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวอย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ด้านทิศตะวันออกของบา้นซึง่ติดกับถนนจะเป็น
ที่สำาหรับจอดรถได้ 6 คัน นอกจากนี้ ถัดจากส่วนสำานักงานไป
ทางทิศใต้จะเป็นที่ตั้งของบ้านของเพื่อนสนิทที่มาเช่าอยู่และที่พัก
ของเพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งทั้งสองส่วนดังกล่าวจะมีทางเข้าออก
เป็นของตัวเอง เพียงแต่ตั้งอยู่ในที่ดินเดียวกันกับของครอบครัว
ภาษาสถาปัตยกรรมที่ผู้ออกแบบเลือกนำามาใช้ในการบอกเล่าเรื่อง
ราวของบ้านหลังนี้ เน้นความเรียบง่ายตามแบบสถาปัตยกรรม
โมเดิร์นอย่างการใช้เส้นตรงและมุมฉาก ตัวอาคารมีลักษณะเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยม โดยแต่ละหลังมีการเจาะช่องเปิดที่เป็นจังหวะเพื่อไม่ให้
ตรงกัน โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวและ
หน้าต่างกระจก ผสานกับส่วนท่ีเป็นไม้ ได้แก่ ส่วนพ้ืน เสาบางส่วน 
ประตู และหน้าต่างไม้ ซึ่งไม้ทั้งหมดนี้ล้วนได้มาจากบ้านหลังเก่า 
รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าซึ่งส่วนใหญ่จะวางกระจายอยู่ตาม
มุมต่างๆ ของบ้าน ผนังบางส่วนมีการใช้ระแนงไม้ เช่น บริเวณชั้น
บนของเรือนประธานซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนไม้สักเก่า ผนังระแนงนี้
จะทำาหน้าที่ป้องกันแสงแดดให้กับตัวอาคารด้านใน และนอกจาก
นี้ยังช่วยบังสายตาเมื่อมองมาจากภายนอก ทำาให้อาคารไม้รูปแบบ
ดั้งเดิมมีความกลมกลืนและไม่ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ที่อยู่รายรอบ

บ้านหรุ่นรักวิทย์ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งชิ้นงานที่ไม่
เพียงมีความเป็นสากลร่วมสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน แต่
ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสะท้อนรากเหง้าและตัวตนดั้งเดิมได้
เป็นอย่างดี ปฐมายังเล่าอีกว่า “เคยถามแม่ว่าคิดถึงบ้านเก่าไหม 
แม่บอกไม่คิดถึง คือทุกคนอยู่บ้านนี้แล้วบอกว่าอุ่นใจ เพราะเราพา
บรรยากาศบ้านเดิมมาหมด มองไปทางไหนก็เจอประตู หน้าต่าง 
เฟอร์นิเจอร์ของบ้านเก่า จนแทบไม่รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่เลย” ความ
สำาเร็จของการออกแบบบ้านหลังนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การมีบ้านที่รูปทรง
ภายนอกสวยหรูงดงาม หากแต่เป็นการที่สมาชิกทุกคนในบ้าน
สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความผูกพัน และภาคภูมิใจ
ในครอบครัวร่วมกัน

i usEd tO Ask 
my mOthEr if 
shE missEd Living 
in thE OLd hOusE
And shE sAid nO
BEcAusE EvEry-
OnE fEELs sAfE
And At hOmE
hErE. it’s LikE 
WE tOOk Our OLd 
hOmE With us 
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architectureteXt: paphop kerdsup photo courtesy of wooi architect

WOOI ARCHITECT AND THEIR AWARD-WINNING HOUSE PROJECT IN PJ 
GIVES US AN EXAMPLE OF HOW TO DEAL WITH THE TROPICAL CONTEXT

SELAMAT PULANG
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architecture

A building with a simple and clean looking box-like 
form, which seems a bit out of place with the sur-
rounding physical context and climatic condition of a 
tropical country, is a style of residential architecture 
increasingly favored by today’s architects and home
owners. While we are all aware that ventilation and 
tolerance to heavy rain and unmerciful heat are the 
main criteria of  a ‘house’ in a tropical climate, it is 
also undeniable that the reasons behind the popu-
larity of such an architectural style are because sim-
plicity creates a sense of order for inhabitants and 
can be perceived by outsiders.

Nevertheless, what should always be given consi-
deration when it comes to house design, in addition 
to a beautiful appearance, is the ‘comfort,’ and how it 
can be incorporated into the house’s interior space. 
The reason is that a house is a kind of architecture 
that possesses a relatively closer connection to users 
compared to other types of architecture. At the same 
time, it’s perfectly common for homeowners to want 
a house that best fulfills the desired functional and 
aesthetic preferences as well as acts as a place 
where they can feel the most comfortable. Designing 
residential architecture, especially with a high level of 
attentiveness, can be one of the most challenging 
tasks for architects. Heng House, a work by Wooi 
Architect, is another example of an architect’s ability 
to not only manage the complexity of the owner’s 
requirements but also materialize a kind of space 

รูปแบบอาคารกล่องสี่เหลี่ยมเรียบๆ หน้าตาสะอาดสะอ้าน ท่ีดู
แล้วอาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับบริบทและภูมิอากาศสักเท่าไร เป็น
เทรนด์อย่างหนึ่งที่เราพบเจอบ่อยครั้งในงานสถาปัตยกรรม
พักอาศัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “บ้าน” ในพื้นที่
เขตร้อนชื้น ที่ criteria หลักอย่างการระบายอากาศและความ
ทนแดดทนฝนเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องคำานึงถึงมากกว่าปัจจัยอื่น 
แน่นอนว่าเราก็คงจะปฏิเสธได้ยากว่าเหตุผลท่ีทำาให้รูปแบบของ
อาคารลักษณะท่ีว่าน้ีได้รับความนิยม เป็นเพราะความเรียบง่าย
นั้นนำาความรู้สึกเป็นระเบียบมาให้กับผู้อยู่อาศัยที่อยู่ภายใน 
และยังช่วยให้คนอื่นๆ รู้สึกถึงความเป็นระเบียบนั้นได้จาก
ภายนอกด้วยเช่นกัน

ทว่าอีกส่ิงหน่ึงท่ีเราเองก็ควรจะต้องคอยพิจารณาอยู่เสมอเช่นกัน
ในการออกแบบบ้าน นอกเหนือไปจากความเรียบง่ายสวยงาม
ที่เห็นได้ด้วยตา ก็คือ “สภาวะน่าสบาย”  ว่าเราจะสามารถนำา
มันเข้ามาสู่สเปซภายในบ้านได้อย่างไร เพราะบ้านเป็นสถา-
ปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับงานประเภทอื่นๆ แถมในชีวิตของคนเราหากจะมีบ้าน
สักหลังหนึ่ง ก็ย่อมต้องการจะให้มันตอบสนองความต้องการ
และอยู่แล้วรู้สึกสบายที่สุด การออกแบบบ้านที่ต้องอาศัยความ
ใส่ใจจึงกลายเป็นงานที่อาจจะเรียกได้ว่าท้าทายที่สุดสำาหรับ
สถาปนิกไปโดยปริยาย ใน Heng House โดย Wooi Architect 
เป็นตัวอย่างอีกช้ินท่ีแสดงให้เราเห็นถึงความสามารถของสถาปนิก 
ที่ไม่เพียงต้องจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อนของเจ้าของ
บ้าน แต่ยังสามารถสร้างสเปซท่ีสอดคล้องไปกับบริบทแวดล้อม 
ซึ่งมอบสภาวะน่าสบายให้กับผู้อยู่อาศัยภายในได้เป็นอย่างดี

หน้าตรงข้าม
ไม้จากต้น Belian ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง
ถูกใช้เป็นวัสดุหลักของอาคารและ
บริเวณคอร์ท

OPPOSite PaGe
timber frOm an indiGenOuS belian 
tree iS uSed aS the main material 
Of the buildinG and itS cOurtyard

หน้านี้
ที่ด้านทิศตะวันตก façade ทำาหน้าที่
ช่วยกรองแสงและเพ่ิมความเป็นส่วนตัว
ให้กับพื้นที่ทำางานภายใน

thiS PaGe
the façade tO the weSt helPS
filter SunliGht and GrantS mOre 
Privacy tO the Study area inSide

the SucceSS Of henG 
hOuSe dOeS nOt cOme 
Only frOm itS freSh 
uSe Of lOcal materialS
and thecOntemPOrary 
reflectiOn Of the 
wOrk’S lOcal cOntext, 
but alSO frOm the 
imPreSSive materiali-
zatiOn Of the livinG 
SPace
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that resonates well with the surrounding 
context, which ultimately renders thermal 
comfort for the inhabitant of the house. 

Heng House is located in Petaling Jaya in 
Malaysia on a 1,200-square-meter piece of 
land adjacent to a golf course. Taking a closer 
look into its functional space, the house does 
not contain any special or different func-
tionalities from other single-family homes 
we’ve seen before; nevertheless, the crucial 
factor, which contributes a great deal to the 
physical appearance as well as the orien-
tation of the building while adding a more 
interesting dimension to the house is the 
trapezoidal form of the land. The narrowest 
side facing the west and adjacent to the street 
is designed to accommodate the main en-
trance and a double-space living hall, which 
is spatially connected to the study and family 
living area on the second floor. The other two 
buildings are located in parallel with the north-
south axis, opening the living hall to the view 
of the golf course situated to the east of the 
property. In addition to the living room, the 
more public functional spaces such as an 
audiovisual room, kitchen and dining room 
are designed to be in one spatial flow, leading 
the circulation to the court and swimming 
pool at the center of the house. Such program 
maximizes the house’s thorough ventilation 

Heng House ตั้งอยู่ในเมืองเปตาลิงจายา ประเทศ
มาเลเซีย บนที่ดินขนาด 1,200 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ติดกับรั้วของสนามกอล์ฟ ซึ่งหากเราพิจารณาดูกัน
แค่เรื่องของการใช้งานที่อยู่ภายในเพียงอย่างเดียว 
จะพบว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชั่นพิเศษอะไรที่แตกต่างไป
จากบ้านพักอาศัยสำาหรับครอบครัวเดี่ยวอย่างที่เรา
เคยพบเห็นกันมาก่อนสักเท่าไร อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
สำาคัญที่เข้ามามีส่วนกำาหนดหน้าตาทางกายภาพและ
วิธีการจัดวางอาคาร ซึ่งทำาให้ Heng House มีิมิติที่
น่าสนใจมากขึ้นก็คือ ลักษณะที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู โดยที่ด้านที่แคบที่สุดบริเวณทิศตะวันตกซึ่ง
อยู่ติดกับถนนนั้น ถูกออกแบบให้เป็นที่ตั้งของทั้ง
ทางเข้าหลัก และโถงนั่งเล่นแบบ double space ที่
สามารถเชื่อมขึ้นไปยังส่วนทำางานและพักผ่อนของ
ครอบครัวที่บริเวณชั้นสองได้ ในขณะที่อาคารอีก
สองหลังจะถูกวางขนานไปกับแนวที่ดินด้านทิศใต้
และเหนือ เพื่อเปิดมุมมองให้โถงนั่งเล่นสามารถรับ
วิวจากสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกันทางทิศตะวันออกได้
เต็มที่ ทั้งนี้ นอกจากห้องรับแขกแล้ว ฟังก์ชั่นส่วน 
public อื่นๆ ที่อยู่ชั้นล่างของบ้านอย่าง ห้องดูหนัง 
ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร ก็ถูกออกแบบ
ให้สเปซสามารถไหลเชื่อมไปยังคอร์ทและสระว่ายน้ำา
ที่อยู่กลางบ้าน เอื้อให้กิจกรรมและการระบายอากาศ
สามารถไหลเวียนได้ทั่วทั้งหลัง แถมการล้อมอาคาร
ของสถาปนิกในลักษณะนี้ยังตอบความต้องการของ
เจ้าของบ้านท่ีช่ืนชอบกิจกรรม outdoor แต่ก็ยังต้องการ
ความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วย

หน้านี้
บน, ห้องรับประทานอาหารที่สเปซสามารถ
ไหลเชื่อมออกไปยังคอร์ทกลางบ้านได้
ล่าง, อาคารถูกวางตัวให้เปิดรับวิวของสนาม
กอล์ฟที่อยู่ติดกันบริเวณทิศตะวันออก
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while the enclosed outdoor space within the 
interior space answers to the owner’s love for 
outdoor activities and preference for privacy.   

The more private functional spaces, such as 
the bedrooms, are located on the second and 
third floors of the house with a gallery, which 
originates from the study area, serving as a 
passageway that connects all the buildings 
together. What’s interesting about Heng House 
is the way the master bedroom is located at 
the furthest end of the east wing with the floor 
being elevated in order to keep this particular 
mass of the building from obstructing the 
living hall’s visual access to the golf course. 
In this bedroom, half of the space of the room 
is designed to be a quasi-double space. 
Situated between two floors, the space helps 
optimize the ventilation in the room as well as 
the mezzanine floor above the sleeping area. 

With the house’s openings, the west and south 
wall are dense walls made to protect the in-
terior space from the heat. The east and north 
side are where the dining room and master 
bedroom on the second floor are located, hence 
the use of floor-to-ceiling openings to incor-
porate natural light and enhance ventilation 
for the spaces. The entrance façade facing the 
west is one of the highlights of the house’s 
design. Each opening of the grid-like ele-
ments contains a rectangular shaped wood 
panel, which helps filter sunlight from coming 
into the interior space. And while the building’s 
structure is primarily steel and reinforced con-
crete like most contemporary houses, the 
use of natural materials such as wood panels 
from the Belian tree, an indigenous tree 
growing exclusively in Borneo and on the 
Malay Peninsula, are used with the floor of 

ฟังก์ชั่นที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างห้องนอนถูก
ผลักขึ้นไปอยู่ที่บริเวณชั้นสองและสามของบ้าน โดย
มีทางเดิน gallery จากส่วนทำางานทำาหน้าที่เป็นทาง
สัญจรเช่ือมอาคารแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ความน่าสนใจ
ของ Heng House คือการเลือกวางห้องนอนหลักไว้
ที่สุดอาคารด้านทิศตะวันออกและมีการยกพื้นสูงขึ้น
กว่าห้องอื่นๆ เพื่อให้ตัวอาคารไม่บังมุมมองสนาม-
กอล์ฟของโถงนั่งเล่น และในห้องนอนเดียวกันนี้ ยังมี
การออกแบบให้ครึ่งหนึ่งของห้องมีลักษณะเป็นกึ่งๆ 
double space ที่ถูกติดตั้งไว้ระหว่างทั้งสองชั้น ซึ่ง
ช่วยให้อากาศสามารถถ่ายเทขึ้นไปยังชั้นลอยที่อยู่
เหนือห้องนอนขึ้นไปได้อย่างสะดวก

ในขณะที่การจัดการกับช่องเปิดของอาคารในด้าน
ต่างๆ น้ัน สถาปนิกเลือกใช้กำาแพงทึบกับผนังด้านทิศ
ตะวันตกและใต้เพื่อกันแสงแดด ส่วนด้านทิศตะวัน-
ออกและเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องรับประทานอาหาร
ชั้นล่าง และห้องนอนหลักที่ชั้นสอง จะเป็นการใช้ช่อง 
เปิดขนาดใหญ่ต้ังแต่พ้ืนจรดเพดานเพ่ือให้สเปซภายใน
รับแสงและลมได้อย่างเต็มที่ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุด
ของบ้านหลังนี้คือ façade บริเวณหน้าบ้านด้านทิศ
ตะวันตก ที่สถาปนิกออกแบบให้มีลักษณะเป็น grid 
ท่ีในแต่ละช่องจะมีแผ่นไม้ส่ีเหล่ียมคอยทำาหน้าท่ีกรอง-
แสงไม่ให้เข้ามาภายในอาคารมากเกินไป และแม้ว่า
โครงสร้างอาคารโดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้โครงสร้าง
เหล็กร่วมกับคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกับบ้านทั่วๆ 
ไป แต่การผสมเอาวัสดุธรรมชาติอย่างแผ่นไม้จากต้น 
Belian ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้เฉพาะในแถบเกาะ
บอร์เนียวและคาบสมุทรมลายูมาเป็นวัสดุที่ใช้ปูพื้น
บริเวณคอร์ท และกรุผิวฝ้าและผนังในหลายๆ ส่วน 
ก็เป็นวิธีการท่ีสามารถช่วยสะท้อนความเป็นสถาปัตย-
กรรมเขตร้อนแบบร่วมสมัยออกมาได้อย่างน่าสนใจ
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ความสำาเร็จของ Heng House ที่ทำาให้มันสามารถคว้ารางวัล Gold 
จาก PAM Awards 2018 มาได้ ไม่ได้จบอยู่แค่การทำางานกับวัสดุ
พื้นถิ่นที่ทำาให้สถาปัตยกรรมสะท้อนตัวตนของบริบทแวดล้อม
ออกมาได้อย่างชัดเจน แต่ยังเกิดจากการออกแบบพื้นที่พักอาศัย
ที่แม้อาคารแต่ละหลังจะตั้งกระจัดกระจายกันออกไป แต่ทว่า
ภายใต้ระยะห่างอันเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยแต่ละคนนั้น ก็ยังมี 
tension บางอย่างที่คอยดึงให้แต่ละสเปซกลับเข้ามารวมอยู่ด้วย
กันได้ ถึงที่สุดแล้วการที่บ้านจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรก็อาจจะไม่ใช่
เรื่องที่สลักสำาคัญอะไรอีกต่อไป เพราะสิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่าของการ
ออกแบบบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งนั้น อาจจะเป็นการสร้างพื้นที่ที่บ่ง
บอกตัวตนและผูกโยงความสัมพันธ์แบบหลวมๆ แต่ก็จริงจังของ
ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกันได้ ไม่ต่างไปจากความสัมพันธ์
ของครอบครัว

หน้าตรงข้าม
ห้องนอนหลักถูกออกแบบให้มี
ความโปร่งโล่งและสามารถรับวิว
สนามกอล์ฟได้อย่างเต็มที่
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the court as well as a cladding material on several 
parts of the walls. The presence of this local material 
interestingly reflects the characteristics of the contem-
porary tropical architecture of the Heng House.

The success of Heng House that led it to win the Gold 
Prize at the PAM Awards 2018 does not come only from 
its fresh use of local materials and the contemporary 
reflection of the work’s local context, but also from the 
impressive materialization of the living space. While each 
building appears to be physically scattered, within the 
curated distance that enables a sense of privacy for each 
inhabitant is some sort of tension that keeps bringing 
the space back together. Ultimately, what a house looks 
like may no longer be the most important thing, because 
what’s even more important for the design of a house is 
a thoughtful formation of spaces that encapsulate each 
dweller’s characteristics while at the same time loosely 
yet meaningfully intertwining their relationships, just like 
the connected family ties.

wooiarchitect.org
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TEXT: WICHIT HORYINGSAWAD

art4d PAYS A REVISIT TO THE LONG-LOST RESIDENTIAL PROJECT 
OF RANGSAN TORSUWAN IN BANGKOK

OLD BUT NOT OBSOLETE

ARCHITECTuRE REvISIT
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architecture revisit PhOtO: ketsiree wOngwan
except as noted

The residence of Yong Uahwatanasakul was first built in 1970. Every 
morning before coming in to his office in Siam Square, Rangsan Torsuwan, 
the architect who was assigned to design the house (back when he was still 
working at Bangkok Consulting Associates), would walk from his home 
across the street to Soi Sri Nakorn alley to supervise the site himself. And 
every morning Yong Uahwatanasakul would be there, strolling from his old 
house located not too far away in the neighborhood (now Liang Garden 
condominium building) to join his architect in the daily inspection of the 
construction of his soon-to-be new home.

บ้านหลังน้ีเร่ิมก่อสร้างในปี 1970 ทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศท่ีสยามสแควร์ รังสรรค์ 
ต่อสุวรรณ สถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน (สมัยท่ียังทำางานในนาม Bangkok Consulting Asso-
ciates) จะเดินข้ามถนนจากบ้านของเขาท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามมาท่ีซอยศรีนครเพ่ือมาควบคุม
และดูแลงานก่อสร้าง และทุกเช้าเช่นกันท่ี ยงค์ เอ้ือวัฒนะสกุล เจ้าของบ้านหลังน้ีก็จะอยู่ท่ี
น่ันด้วย เขาจะเดินมาจากบ้านหลังเก่าท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน (ปัจจุบันน้ีกลายเป็นอาคาร
ชุด Liang Garden) เพ่ือดูแลและตรวจงานช่างก่อสร้างบ้านไปพร้อมๆ กับสถาปนิก 
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The architect and owner did not hire any contractor. 
Builders with special expertise were called in indi-
vidually, most of whom used to work in previous pro-
jects by U Chu Liang (1900-1974), Uahwatanasakul’s 
father, who was one of Thailand’s most notable 
businessmen of Chinese descent at the time. The 
head builder who oversaw the construction was a 
skilled carpenter from Hainan while the materials 
were procured and imported from overseas by com-
panies operated under Uahwatanasakul’s family 
business (presumably through Bara, Windsor & Co., 
Ltd.). The project was very experimental and collabo-
rative in the sense that the architect and owner worked 
together with the builders on site as the construc-
tion progressed. There were countless times when 
the concrete slabs weren’t up to standard; some 
with too much perforation and some with uneven 
surfaces. Demolitions were too many to be counted 
as builders ended up redoing the entire process of 
creating the molding and castings. The right concrete 
formula was a result of relentless trial and error, 
which explains why it took over two years for the 
whole construction of the house to finally be com-
pleted in 1972.

ในการก่อสร้างบ้านหลังน้ีท้ังคู่ไม่ได้ใช้ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ใช้วิธี
จ้างช่างที่มีความชำานาญเฉพาะเป็นรายๆ ที่รู้จักและเคยทำางาน 
กับกลุ่มธุรกิจของอ้ือจ่ือเหลียง (1900-1974) ผู้เป็นบิดาของ
ยงค์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลคนสำาคัญคนหนึ่งของ
ประเทศไทยในยุคนั้น โดยมีหัวหน้าช่างที่เป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นช่างไม้ฝีมือดีชาวจีนไหหลำา และวัสดุในการก่อสร้าง
ต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่จัดหาและส่ังมาจากต่างประเทศโดยบริษัท
ที่เป็นธุรกิจในเครือของครอบครัวของยงค์เสียเป็นส่วนใหญ่ 
(คาดว่าน่าจะส่ังซ้ือผ่านทาง Bara, Windsor & Co., Ltd.) โดย
โครงการน้ี ท้ังเจ้าของบ้านและสถาปนิกเลือกใช้วิธีทดลองทำางาน
ไปด้วยกันกับช่างก่อสร้าง ไม่รู้ก่ีคร้ังท่ีแผงคอนกรีตท่ีช่างหล่อ
ขึ้นมาแล้วไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีโพรงอากาศภายในบ้าง ผิว
ภายนอกไม่เรียบบ้าง เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะต้องมีการส่ังให้ช่างทุบ
ท้ิงแล้วหล่อข้ึนมาใหม่ รวมถึงสัดส่วนในการผสมปูนให้ได้อย่าง
ท่ีต้องการน้ันก็ผ่านการลองผิดลองถูกกันอยู่หลายคร้ังหลายหน 
ทำาให้บ้านหลังน้ีใช้เวลาในการก่อสร้างไปกว่า 2 ปี คือประมาณ
ปี 1972 กว่าท่ีบ้านหลังน้ีจะสร้างเสร็จเรียบร้อย

หน้านี้
หลังคาของพื้นที่ drop-off 
ด้านล่างกลายเป็นระเบียง
ขนาดใหญ่สำาหรับพื้นที่
ด้านบน

THIS PAGE
A roofToP of THE droP-
off ArEA AlSo funcTIonS
AS A lArGE bAlcony ArEA
for THE uPPEr floor

THE ProjEcT wAS
vEry ExPErImEnTAl 
And collAborATIvE
In THE SEnSE THAT
THE ArcHITEcT And 
ownEr workEd 
ToGETHEr wITH THE
buIldErS on SITE AS
THE conSTrucTIon 
ProGrESSEd

หน้าตรงข้าม
ช่องหน้าต่างรูปวงกลม
บริเวณโถงบันไดรองและ 
study room ที่พื้นที่ชั้นล่าง

oPPoSITE PAGE
Two cIrculAr wIndowS, 
onE of wHIcH IS InSTAllEd 
AT THE lAndInG of THE
Sub STAIrwAy wHIlE THE
oTHEr IS SITuATEd In 
THE STudy room on THE
Ground floor
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บน
ชุดรับแขกวงกลมที่บริเวณ  
living room

ABOVE
ThE circulAr sOfA sET
in ThE liVing rOOm

ล่าง
มุมมองจากบริเวณสวนที่อยู่ด้านนอก 
living room และ dining room

BElOW
ThE ViEW frOm ThE gArdEn 
OuTsidE Of ThE liVing rOOm 
And dining rOOm

Torsuwan presented the preliminary design 
of the house as an exposed concrete struc-
ture, an idea which Uahwatanasakul agreed 
with and found to be interesting and chal-
lenging to undertake. The two then started 
to develop the design together. Torsuwan 
would bring models and drawings for Uah-
watanasakul to comment on as the design 
was being revised and improved. They spent 
six months on the design process with Vee-
ranon Wongpaitoon being asked to act as 
the project’s structural engineer.

Following Uahwatanasakul’s intention to have 
his parents live with him in the house, there 
were certain requirements from Uahwatana-
sakul’s father that later contributed to parts 
of the house’s design. His father had a per-
sonal liking for ‘circles’ as a shape of no defi-
nite beginning or ending, which is a symbolic 
representation of Chinese philosophy and 
nature. The geometric form was incorporated 
into various elements of the house from the 
main stairway, openings and furniture all the 
way to the shape of the exterior functional 
spaces such as the terrace and the dining 
room at the front of the house to the space 
at the back of the family room. The latter idea, 
however, was never materialized due to the 
inconvenience and insufficiency of the space’s 
functionality.

ในข้ันตอนของการทำางานออกแบบ รังสรรค์เสนอแบบ
ร่างคร้ังแรกด้วยโครงสร้างบ้านท่ีมีลักษณะเป็น exposed 
concrete ซ่ึงยงค์เห็นด้วยกับไอเดียดังกล่าว และคิดว่า
มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจและท้าทายดี ทั้งสองคนจึง
ค่อยๆ พัฒนาแบบบ้านร่วมกัน โดยที่รังสรรค์จะนำา
โมเดลและแบบร่างมาเสนอเพื่อให้ยงค์ได้คอมเมนต์
และค่อยๆ ปรับแก้พัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนการ
ออกแบบใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยมี วีระนนท์ 
ว่องไพฑูรย์ เป็นวิศวกรผู้คำานวณแบบโครงสร้างบ้าน

จากความต้ังใจของยงค์ท่ีอยากจะให้บิดาเข้ามาอยู่ด้วย 
ทำาให้บ้านหลังน้ีจึงต้องมีการออกแบบตามความต้องการ
ของบิดาของเขาเช่นกัน และด้วยความชอบส่วนตัวท่ีมี
ต่อ “วงกลม” ซ่ึงเป็นรูปทรงท่ีไม่มีจุดเร่ิมต้นและส้ินสุด
ตามความหมายทางปรัชญา และยังสะท้อนสภาวะ
ธรรมตามความเช่ือของชาวจีน ทำาให้องค์ประกอบใน
บ้านหลังน้ีมีวงกลมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในหลายจุด
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบันไดหลักของบ้าน ช่องหน้าต่าง 
รูปแบบของเคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมไปถึง
รูปร่างของพ้ืนท่ีใช้สอยภายนอกบ้าน เช่น พ้ืนท่ีเฉลียง
ท่ีอยู่ภายนอก dining room ท่ีอยู่ด้านหนัา และด้านหลัง
บริเวณ family room ท่ีปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้างใน
ตอนแรก แต่ก็ถูกยกเลิกไปในภายหลังด้วยเหตุผลท่ีว่า 
อาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือใช้พ้ืนท่ีได้ไม่เต็มประสิทธิ-
ภาพนักหากมองในแง่ของการใช้งาน
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ในการวางผังพ้ืนท่ีใช้สอยในส่วนต่างๆ ทางสัญจรหลักถูกวางไว้
ตามแนวแกนเหนือ-ใต้ตามเง่ือนไขของขนาดท่ีดิน โดยมีบันได
รองอยู่ที่บริเวณด้านในสุดทางทิศเหนือ ส่วนบันไดหลักนั้นจะ
ต้ังอยู่ท่ีบริเวณกลางบ้านเพ่ือให้รับกับโถงทางเข้าหลัก โดยพ้ืนท่ี
ใช้สอยของช้ันล่างท้ังหมดจะประกอบไปด้วย living room และ 
dining room ที่บริเวณทิศใต้ ซึ่งมีการยกระดับความสูงขึ้นมา 
0.45 เมตร เพ่ือแยกการใช้งานของพ้ืนท่ีในส่วนน้ี ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
สำาหรับใช้รับรองแขกหรือจัดงานสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ ออก
จากพื้นที่ส่วนอื่นๆ โดยที่มี familiy room และ study room 
ต้ังอยู่ท่ีบริเวณด้านทิศเหนือ และพ้ืนท่ีส่วนครัวอยู่ท่ีกลางตัวบ้าน 
เกาะไว้กับ core บันไดเพื่อให้สามารถเสิร์ฟอาหารไปให้ทั้ง 
dining room และ family room ได้อย่างสะดวก

ท่ีช้ันบนของตัวบ้านน้ัน พ้ืนท่ีทางทิศใต้ท้ังหมดได้ถูกออกแบบ
ให้เป็นพื้นที่พักอาศัยของบิดาและมารดา ที่จะมาใช้งานบ้าน
หลังน้ีบ้างเป็นคร้ังคราว โดยมีการยกระดับพ้ืนส่วนดังกล่าวข้ึนมา 
1.20 เมตร เพื่อแยกการใช้งานออกจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ และ
ยังถือเป็นลูกเล่นในการออกแบบ mass ของตัวบ้านให้มีระดับ
ความสูงท่ีไม่เท่ากันด้วย สำาหรับพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือน้ัน จะเป็นท่ีต้ัง
ของห้องนอนของยงค์เอง และห้องนอนของลูกๆ อีกสองห้อง 
รวมท้ังยังมีห้องน่ังเล่นอยู่ใกล้กับบันไดอีกหน่ึงห้องด้วย โดยพ้ืนท่ี
หลังคาท้ังหมดจะมีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์สำาหรับทำาน้ำาร้อน 
ซ่ึงนำาเข้ามาจากประเทศอิสราเอล บ้านหลังน้ีจึงน่าจะเป็นอาคาร
หลังแรกๆ ในไทยท่ีมีการนำาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน

The circulation and floor plan were designed to be 
in a north-south orientation, following the shape of 
the land. The secondary staircase was located at the 
center of the house to complement the main lobby. 
The entire functional area on the ground floor consists 
of a living room and dining room, located towards 
the south wing of the house. The floor was elevated 
0.45 meters above ground to physically separate 
the area, which was used to accommodate guests 
and hold parties on special occasions, from other 
living spaces. The family room and study room were 
situated to the north whereas the kitchen was placed 
at the center of the house near the core stairway in 
order for the food to be prepared and conveniently 
served to guests and inhabitants in both the dining 
and family rooms.

The south wing of the top floor of the house was de-
signed into living quarters for Uahwatanasakul’s 
parents who would come over to stay at the house 
from time to time. The floor in this particular area 
was elevated 1.20 meters and set apart from other 
functional spaces of the house. It became another 
gimmick of the design where different masses and 
planes were materialized into the house’s unique 
architecture. The remaining space of the floor ac-
commodated Uahwatanasakul’s bedroom as well 
as two other bedrooms of the children while another 
living space was designed to be next to the staircase. 

บน
โถงบันไดรองและพื้นที่ห้อง 
family room

ABOVE
ThE suB sTAirwAy 
And ThE fAmily rOOm

ล่าง
หน้าต่างวงกลมบริเวณ
ชานพักของโถงบันไดรอง

BElOw
A circulAr windOw 
insTAllEd AT ThE lAnding 
Of ThE suB sTAirwAy
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หากลองพิจารณาถึงองค์ประกอบของภาษาทางสถา-
ปัตยกรรมของตัวบ้านทั้งหมดดู อาจจะทำาให้เราพอ
นึกถึงผลงานของ Paul Rudolph (1918-1997) 
สถาปนิกชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ในแง่ของ
การใช้ exposed concrete รวมถึงไอเดียในการจัดการ
กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้อยู่บ้าง ซึ่ง
คิดว่ารังสรรค์เองน่าจะได้รับเอาอิทธิพลจาก Rudolph 
มาไม่มากก็น้อย ด้วยเส้นสายและองค์ประกอบของ
ตัวบ้าน หากเราลองนำาบ้านหลังน้ีไปเปรียบเทียบกับ 
Bass Residence (1970-1972) ท่ีออกแบบในระยะ
เวลาไล่เล่ียกันของ Rudolph ดู จะพบว่ามันมีความคล้าย
กันในแง่ของไอเดียในการสร้างฟอร์มท่ีเกิดจากแนวแกน
สองแกนท่ีตัดกัน โดยตัวอาคารจะมีส่วนท่ีย่ืนออกมา
จาก mass หลัก ซ่ึง Rudolph จะเรียกส่วนน้ีว่า ‘over-
laping planes’ (คาดว่าเขาน่าจะได้รับอิทธิพลมาจาก 
Fallingwater ของ Frank Lloyd Wright อีกที) โดย
บ้านหลังน้ีถูกออกแบบให้มีลักษณะท่ีโปร่งเบากว่างาน
ช้ินอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักของเขาซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นงาน 
exposed concrete

ในขณะที่บ้านของยงค์นั้น แม้ไอเดียในการจัดองค์-
ประกอบของฟอร์มโดยพ้ืนฐานจะมีลักษณะคล้ายกับ 
Bass Residence อยู่บ้าง แต่รังสรรค์เลือกท่ีจะแสดง-
ออกโดยการทำาให้มันดูบึกบึนมากกว่าท่ีจะทำาให้มันดู
โปร่งเบา ผ่านการใช้โครงสร้าง exposed concrete 
ในวิธีการท่ีแตกต่างไปจากงานของ Rudolph ท่ีมักจะ
แสดงออกผ่านผิวของอาคารที่ดูหยาบ ด้วยการแสดง
มนัออกมาผา่นความเรียบเนี้ยบของพืน้ผวิที่ดสูง่างาม 
โดยเฉพาะพ้ืนผิวขององค์ประกอบทางแนวนอนต่างๆ 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเน้ียบในการเตรียมไม้แบบเพ่ือ
หล่อ การเตรียมส่วนผสม รวมถึงกรรมวิธีในการหล่อ 
เพ่ือทำาให้เกิดเป็นพ้ืนผิวในลักษณะน้ันได้

เป็นเวลากว่า 46 ปี นับต้ังแต่ท่ีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
พ้ืนท่ีใช้สอยภายในบ้านมีการปรับเปล่ียนไปตามการ
ใช้งานตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเติบโต

Solar cell panels were installed on the entire 
surface of the roof to produce electricity for 
the house’s hot water system. The technology 
was imported from Israel, making the resi-
dence one of the first buildings in Thailand 
that used solar power technology.

With a careful look into the elements of the 
house’s architectural language, one may be 
reminded of the works of Paul Rudolph (1918-
1997), a renowned American architect at 
the time, from the use of exposed concrete 
or the ideas behind the manipulation of the 
architectural compositions. It was possible 
that Torsuwan might be, more or less, in-
fluenced by Rudolph’s work considering the 
lines and architectural elements of the house, 
especially with Bass Residence (1970-1972), 
which the American architect designed during 
a relatively close time period. The two houses 
are similar for the idea in which the architec-
tural forms are conceived from two intersected 
axes, causing certain parts of the buildings 
to physically extrude from the principal mass. 
Rudolph referred to this particular element as 
‘overlapping planes’ (it is speculated that he, 
too, was influenced by Frank Lloyd Wright’s 
Fallingwater). However, compared to his other 
notable works, which are primarily exposed 
concrete, the house is still physically airier.  

While the ideas behind the elemental forms 
of Uahwatanasakul’s house bear certain re-
semblances with Bass Residence, Torsuwan 
executed the design to be more solid in ex-
pression, through a different use of exposed 
concrete. Unlike most of Rudolph’s works 
whose aesthetic characteristics are often ex-
pressed through harsh surfaces, the exterior 
surface of Uahwatanasakul’s residence ex-
terior is more refined and elegant. Such inten-
tion can be seen in the details of the horizontal 

บน
การยกระดับพื้นที่บางส่วนบริเวณ
ชั้น 2 ให้เป็นที่พักอาศัยของบิดา
มารดาของยงค์

ABOVE
SOmE pArtS Of thE SEcOnd 
flOOr wErE ElEVAtEd tO
functiOn AS A rESidEntiAl 
ArEA fOr uAhwAtAnASAkul’S
pArEntS

กลาง
บันไดเวียนท่ีบริเวณโถงกลางบ้าน

middlE
A SpirAl StAircASE SituAtEd 
At thE cEntEr Of thE hOuSE

ล่าง
ภาพถ่ายจากมุมบน จะเห็นองค์-
ประกอบต่างๆ นั้นยื่นออกมาจาก 
mass หลักของอาคาร

BElOw
thE ViEw frOm thE tOp ShOwS
hOw EAch Of thE Building 
ElEmEntS iS cAntilEVErEd 
frOm thE mASS Of thE Building
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ขึ้นของสมาชิกภายในครอบครัว มีการต่อเติม
ฟังก์ช่ันตามการใช้งานท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นการเพ่ิมขนาดของห้องด้วยการต่อเติมขยาย
ออกไปท่ีบริเวณพ้ืนท่ีระเบียง ซ่ึงยงค์เองก็พยายาม
ท่ีจะให้มันไม่เข้าไปทำาลายโครงสร้างหลักโดยรวม
ของตัวบ้าน แต่ย่ิงอยู่ๆ ไป เขาก็เร่ิมรู้สึกว่าบ้าน
หลังน้ีใหญ่เกินกว่าท่ีจะอยู่ได้เม่ือสมาชิกในครอบ-
ครัวเร่ิมย้ายออกไปมีครอบครัวของตัวเอง จนกระท่ัง
เขาเองก็ย้ายออกไปอยู่ยังคอนโดมิเนียมซ่ึงต้ังอยู่
ในบริเวณใกล้เคียง แล้วปล่อยบ้านหลังน้ีให้เช่าไป 
ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทำางานในไทย โดยที่มีข้อแม้ว่าผู้เช่าจะต้องไม่
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีต่างๆ ภายใน ปัจจุบันบ้านหลังน้ี
ยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี และยงค์
ได้ตัดสินใจแล้วว่าต่อไปคงจะไม่เปิดบ้านให้ใครได้
เช่าพักอาศัยอีก ซ่ึงเขาเองก็คงจะยังรักษาให้บ้าน
อยู่ในสภาพดีแบบน้ีต่อไปอีกเร่ือยๆ เพราะมันเป็น
สถานท่ีสำาคัญท่ีบรรจุไปด้วยความทรงจำามากมาย 
ส่วนในอนาคตบ้านหลังน้ีจะเป็นอย่างไรต่อไป ใน
ตอนน้ีตัวเขาเองก็ยังไม่มีคำาตอบ

เมื่อเราถามว่าจากประสบการณ์ที่เคยได้อาศัย
อยู่ในบ้านหลังน้ีเป็นเวลานาน อะไรเป็นข้อเสียท่ี
อยากจะแก้ไขหากสามารถย้อนเวลากลับไปทำาได้ 
เขาตอบกลับมาว่าบ้านหลังน้ีมีขนาดและสัดส่วน
ของพ้ืนท่ีท่ีใหญ่โตเกินไป เขาอยากได้บ้านท่ีอยู่
แล้วรู้สึก cozy กว่าน้ี เพราะฉะน้ันแล้วถ้ากลับไป
แก้ไขได้ เขาก็อยากให้บ้านหลังน้ีมีขนาดเล็กลง

elements, in which the final impeccable 
surface reflects a well-prepared molding 
process, perfectly formulated concrete 
mixture and precise castings.

It has been over 46 years now since the 
construction of the Residence of Uahwata-
nasakul was completed. Functional spaces 
have been adapted through time to suit the 
actual usage and demands of the family 
members who grew up over the years. 
Most of the changes were extensions, in 
which interior spaces of the rooms were 
expanded and took over the terraces with 
Uahwatanasakul trying to preserve the 
house’s original structure as much as 
possible. But over time, he felt that the 
house had become too big for him to live 
in when all the family members began to 
move out and live in their own homes. 
Uahwatanasakul, too, later decided to 
move into a nearby condominium unit, 
and the house was rented by expats who 
were working in Thailand with one of 
the conditions being that no alterations 
would be made to the original space and 
structure. Having decided that the house 
would no longer be rented out, Uahwata-
nasakul’s intention for the place is to con-
tinue to keep it under great care simply 
because, for him, it is a special place that 
is full of memories. As for the future of the 
residence, Uahwatanasakul still hasn’t 
given a definite answer.

As someone who has been with the house 
since the day of its conception, when asked 
what the things would be that he would go 
back and fix, Uahwatanasakul said that 
the space and scale of the house are way 
too big and that he would have preferred 
it to be cozier. So, if he could fix anything 
about the house, he would simply make it 
smaller.  

While the ideas 
behind the elemen-
tal forms of Uah-
WatanasakUl’s 
hoUse bear certain 
resemblances 
With bass residence, 
torsUWan execUted 
the design to be 
more solid in ex-
pression, throUgh 
a different Use of 
exposed concrete

บน
ภาพถ่ายเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว
บริเวณทางเดินระหว่าง family 
room และ study room

aboVe
a photograph taken almost 
40 years ago at the tran-
sition space betWeen the 
family room and stUdy room

ล่าง
แบบก่อสร้างแสดงรูปด้านอาคาร
และผังพื้นชั้น 1  

beloW
the constrUction draWings 
shoW the eleVation and the 
first-floor plan of the 
residence

p
h

o
to

 c
o

u
r

te
s

y 
o

f 
yo

n
g

 u
a

h
w

a
ta

n
a

s
a

k
u

l

REVISIT_DR YONG HOUSE_art4d262.indd   51 9/5/18   3:09 AM



52

DESIGNTEXT & PHOTO: NAPAT CHARITBUTRA

PET Lamp เป็นโปรเจ็คต์ที่เกิดจากการร่วมมือกัน
ระหว่าง Alvaro Catalán de Ocón นักออกแบบอุต-
สาหกรรมจากสเปน กับศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วย
ไม้ไผ่ อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีไอเดียหลัก
อยู่ท่ีการนำาขวดพลาสติกใช้แล้วมาใช้ซ้ำาเป็นโครงสร้าง
โคมไฟส่วนบนท่ีจะถูกร้อยเข้ากับโครงไม้ไผ่งานจักสาน 
จนเกิดออกมาเป็นโคมไฟลูกคร่ึงอุตสาหกรรม / พ้ืนถ่ิน

โปรเจ็คต์ที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2011 ในตอนที ่
Catalán de Ocón เดินทางไปยังลุ่มแม่น้ำาอเมซอน
และเจอเข้ากับปัญหาขยะพลาสติกที่หลุดจากมือเรา
ไหลลงแม่น้ำา และไปทำาลายระบบนิเวศทางทะเลใน
ทา้ยทีสุ่ด “ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครเห็นปัญหานี้กัน
เท่าไร มันย้อนแย้งตรงที่ระยะเวลาการใช้งานขวด
พลาสติกมันส้ันมากๆ แต่พอเราใช้เสร็จและท้ิงมันไป 
คุณรู้ไหมว่ามันยังมีชีวิตต่อไปอีกเป็นร้อยๆ ปี” นอกจาก
แรงขับเคลื่อนจากปัญหาที่พบ Catalán de Ocón  
ยังบอกอีกว่าขวดพลาสติกคุณสมบัติไม่ต่างอะไรกับ
ไม้ไผ่ตรงที่มันเป็นของที่มีจำานวนมหาศาล มีรูปทรง
กระบอกท่ีนำามาทำางานจักสานได้เม่ือกรีดผิวขวดออกมา
เป็นเส้นๆ และสุดท้ายคือ เกลียวบริเวณฝาขวดท่ีสามารถ
นำามาใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้ลงตัวพอดี 
ส่วนคุณสมบัติในเชิงความหมายน้ัน Catalán de Ocón 
อธิบายเอาไว้ว่า ด้วยความเป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่
ถูกผลิตและใช้งานท่ัวโลก ขวดน้ำาทุกขวดจะมี tracking 
number สลักบนขวด ซึ่งเราสามารถตามไปถึงต้น-
กำาเนิดได้อย่างแม่นยำา ทั้งสถานที่และ วัน/เดือน/
ปี ที่ผลิต “บนขวดพลาสติกน้ันมีความเข้าใจหลายๆ 
ความหมายซ้อนกันอยู่ โดยเฉพาะการมาเจอกันของ 
identity ของขวด (ที่สืบได้จาก tracking number) 
และอัตลักษณ์ของลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคการจัก-
สานท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรม”

Catalán de Ocón พาโปรเจ็คต์  PET Lamp เดินทาง
ไปทั่วโลก ไล่ตั้งแต่ประเทศในทวีปอเมริกาใต้อย่าง
ประเทศโคลอมเบียและชิลี ประเทศเอธิโอเปียในทวีป
แอฟริกา ไปจนถึงสุดขอบโลกด้านตะวันออกอย่าง
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโคมไฟจากแต่ละพื้นที่นั้นไม่เคยมี
หน้าตาเหมือนกันเลย ข้ันตอนการทำาโปรเจ็คต์จะเร่ิม
จากการรีเสิร์ชพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ ก่อนที่ทีมงาน
จะลงพื้นที่ไปทำาเวิร์คช็อปกับชุมชนนั้นๆ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้ึนมา โดยหลังจากน้ันเขาจะปล่อย
ให้ช่างฝีมือมีอิสระในการ improvise ซึ่งเขามองว่า
การไม่เข้าไปแทรกแซงการทำางานเป็นเร่ืองสำาคัญมาก 
“เพราะว่าช่างฝีมือเหล่าน้ันรู้ดีกว่าเราแน่ๆ ในเรือ่งการ
ผูกลวดลาย” 

PET Lamp ที่ทำากับชนเผ่าอะบอริจินในออสเตรเลีย
น้ันน่าสนใจทีเดียว Catalán de Ocón ใช้วิธีมอบหมาย
ให้ช่างฝีมือแต่ละบ้านทำาโคมไฟขึ้นมาบ้านละชิ้น วิธี
เดียวกันกับที่เขาทำางานในโปรเจ็คต์ที่ผ่านๆ มา แต่
ผลลัพธ์สุดท้ายของท่ีน่ีน้ันแตกต่างกว่าเพ่ือน โดยมัน
เสร็จออกมาเป็นกลุ่มก้อนโคมไฟขนาดใหญ่ท่ีเกิดจาก
การนำาโคมไฟของช่างฝีมือหลายๆ บ้านมาเชื่อมต่อ AFTER TRAVELING TO 5 COUNTRIES, THE PET LAM  P PROJECT COMES TO PHANAT NIKHOM THROUGH 

NEXT STOP, PH  ANAT NIKHOM
COLLABORATION W  ITH THAI ARTISANS
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DESIGN

PET Lamp is a collaboration between Alvaro 
Catalán de Ocón, a Spanish industrial de-
signer, and the Traditional Bamboo Handi-
craft Center, Phanat Nikhom district, Chon-
buri. The project was initiated and developed 
from the idea of using recycled water bottles 
to create the upper structure of a lamp. The 
structure was then assembled into the woven 
bamboo structure with the industrial /handi-
craft lamp being the final result. 

The project was materialized in 2011 when 
Catalán de Ocón was traveling through the 
Amazon and witnessed the river polluted 
with disposed of plastic bottles, which even-
tually ended up destroying the marine eco-
systems. “Not many people are aware of the 
problem. It’s ironic how short the life cycle 
of a plastic bottle is, devote the fact that the 
material can live on for hundreds of years.” 
Driven not only by the environmental problem 
he encountered, Catalán de Ocón also told 
art4d that plastic bottles and bamboo ac-
tually share a number of physical qualities. 
They are massive in number and contain a 
cylindrical shape with a surface that can 
be peeled and cut into strips and used for 
weaving. The screw-on detail at the opening 
of a plastic bottle works perfectly as a con-
necting point for the lamp’s power system. 
PET Lamp also contains a more elaborated 
meaning as Catalán de Ocón explained 
that, as an industrial product, these plastic 
bottles have been manufactured and distri-
buted worldwide, and each bottle contains 
a tracking number, which allows us to pre-
cisely track down the place and date of its 
origin. “There are superimposed layers of 
understanding on a plastic bottle, particu-
larly the union of each bottle’s identity (traced 
by the tracking number) and the varying iden-
tities reflected in the patterns created by 
weaving techniques of different localities 
and cultures”. 

Catalán de Ocón has taken PET Lamp on a 
journey around the world, from South Ameri-
can countries such as Colombia and Chile, 
to Ethiopia in Africa and far east lands such 
as Japan. The lamp created in each area pos-
sesses its own distinctive design and none 
of them are alike. The process usually begins 
with research to find a potential area where 
the work can be developed, followed by the 
team conducting a workshop with a local 
community to develop a prototype project. 
Catalán de Ocón then offers the local crafts-
men the freedom to improvise. Such creative 
freedom is something he regards as highly 
important. “These craftsmen definitely know 
better than us when it comes to weaving and 
forming patterns.” AFTER TRAVELING TO 5 COUNTRIES, THE PET LAM  P PROJECT COMES TO PHANAT NIKHOM THROUGH 

NEXT STOP, PH  ANAT NIKHOM
COLLABORATION W  ITH THAI ARTISANS
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ApArt from the 
pikul pAttern, the 
most interesting 
thing About working 
here is to be Able to 
see the wAy people 
collAborAte

หน้านี้ 

Alvaro Catalán de Ocón ในวันที่เขา
กลับมายังพนัสนิคมอีกครั้งเพื่อตรวจ
เช็คความคืบหน้าการผลิต PET Lamp
Pikul Collection 

this pAge
the dAy AlvAro cAtAlán de ocón 
returned to pAnAtnikom to check 
on the progress of pet lAmp 
pikul collection’s production

หน้าตรงข้าม
ขั้นตอนการขึ้นโครงไม้ไผ่ ก่อนจะนำามา
ประกอบเข้ากับขวดพลาสติก

opposite pAge
the weAving process of the lAmp 
structure thAt Allows for the 
design to fit perfectly with the 
plAstic bottle

เข้าด้วยกัน “พื้นที่กลางทวีปออสเตรเลียที่เป็นที่อยู่ของชน
เผ่าอะบอริจินถูกแบ่งเขตแดนด้วยภาษาและสีผิว ดังนั้น
โคมไฟชุดนั้นจึงเป็นเหมือนกับสาแหรกครอบครัวที่แสดง
ความสัมพันธ์ของคนแต่ละกลุ่มในพื้นที่ และเป็นเหมือน
แผนที่ไปในตัว มีคนบอกว่าถ้าเรามองจากเครื่องบินเราจะ
เห็นดวงไฟเป็นจุดๆ กลางออสเตรเลีย และนั่นก็คือกอง
ไฟของชนเผ่าอะบอริจิน” 

ในกรณีของโปรเจ็คต์ท่ีพนัสนิคม เขาเล่าว่าเคยได้ยินช่ือ
ของลายดอกพิกุลมานานแล้ว และเผอิญว่าเขามีโอกาส
ได้รู้จักกับ แสงระวี สิงหวิบูลย์ (ผู้จัดการสายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ของ SACICT) ในงานแฟร์ที่
ฮ่องกงพอดี จึงเป็นที่มาให้เขาได้มาร่วมงานกับศูนย์
ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ พนัสนิคม Catalán 
de Ocón เดินทางมาทำาเวิร์คช็อปที่พนัสนิคมครั้งแรก
ในเดือนพฤษภาคม และปัญหาแรกที่เจอเลยก็คือขวด
พลาสติกที่บางเกินกว่าที่จะเอามาทำางาน การเลือกขวด
พลาสติกเป็นขั้นตอนที่สำาคัญมาก เพราะพวกเขาต้องการ
พลาสติกท่ีมีแรงดึงท่ีใกล้เคียงกับแรงดึงของไม้ไผ่เพ่ือให้
โครงสร้างของทั้งขวดพลาสติกและไม้ไผ่สอดรับกันได้
พอดี “ขนาดของขวดก็สำาคัญเช่นกัน เราต้องคำานวณว่า
ความกว้างของขวดขนาดนี้จะสามารถกรีดผิวขวดออก
มาได้กี่เส้น ซึ่งจำานวนซี่จะเป็นตัวกำาหนดขนาดของตัว
โคมไฟ” ท้ายที่สุดพวกเขาก็มาเจอเข้ากับขวด Est Cola 
ที่หนาพอสำาหรับการทำางาน

ตัวละครอีกคนที่มีส่วนอย่างมากใน PET Lamp เวอร์ชั่น
พนัสนิคมก็คือ คมกฤช บริบูรณ์ (ผู้อำานวยการศูนย์ฯ) 
ที่เป็นสะพานสร้างความเข้าใจระหว่างดีไซเนอร์ชาวสเปน
กับเหล่าคุณป้ามือจักสานของศูนย์ฯ โดยเฉพาะการตอบ
เหตุผลว่าทำาไมถึงต้องเอางานจักสานไม้ไผ่ที่มีความแข็ง
แรงอยู่แล้วมารวมเข้ากับขยะเหลือใช้อย่างขวดพลาสติก 
“เราเข้าใจว่าคนของเราภูมิใจกับเทคนิคการจักสานไม้ไผ่
มาก เขาเลยไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องเอาส่ิงน้ีไปยุ่งกับขวด
พลาสติก” คมกฤชกล่าว ก่อนที่ Catalán de Ocón จะ

The PET Lamp he developed with the Aborigine 
people of Australia is interesting in many ways. 
Catalán de Ocón assigned the craftsman and crafts-
woman in each household to create a lamp. It was 
the same approach he had done before but the final 
result was significantly different with the finished 
work being a large lighting piece created by assem-
bling different lamps from different households 
together. “Central Australia is a land where Aboriginal 
tribes live and are divided by languages and skin 
colors. So what the lamp reflects is a family tree 
that illustrates the collective connection of the tribal 
people who are living on this land. It’s pretty much 
like a map. Some people say that if you look down 
from a plane, you’ll see flickers of light in the middle 
of Australia and they’re the fires of the Aboriginal 
tribes.” 

With the project in Phanat Nikhom, Catalán de Ocón 
said that he had heard of the Pikul pattern for quite 
some time before he was introduced to Saengrawee 
Singhawiboon (SACICT’s Manager of Product Deve-
lopment and Innovative Crafts Department) at a fair 
in Hong Kong, which led him to collaborate with 
the Traditional Bamboo Handicraft Center in Phanat 
Nikhom. His first workshop there took place in May 
and the first problem he came across with the bottles 
was that they were too thin to work with. Choosing 
the right plastic bottles is a very important process 
because they need a plastic material with a similar 
level of tension as the bamboo in order for the plastic 
bottle structure and bamboo structure to physically 
correspond. “The size of the bottles is also important. 
We have to calculate the number of stripes each 
bottle can produce, which determines the size of 
the lamp.” They eventually found Est Cola bottles 
whose thickness of plastic was perfect for the lamp.

Another important character in Catalán de Ocón’s 
Phanat Nikhom’s project is Komkrit Boriboon (the 
center’s director) who helped to facilitate a better 
understanding between the Spanish designer and 
the craftswomen of the Traditional Bamboo Handi-
craft Center, especially when providing answers 
to the question of why recycled plastic bottles are 
needed for a product that would have been strong 
enough if they had used just only bamboo as the 
material. “I truly understand the pride these people 
have in their weaving techniques and why they didn’t 
quite understand the role of plastic bottles in this 
work,” explained Boriboon. Catalán de Ocón then 
added, “It’s hard to change people’s beliefs, which 
is why the workshop here took a longer time than 
usual. I also traveled to different places in Thailand 
to try to understand more about the cultures of this 
country.”

When asked about what he found interesting about 
the handicraft products of Thailand, Catalán de Ocón 
made some interesting observations. “Apart from 
the Pikul pattern, the most interesting thing about 
working here is to be able to see the way people 
collaborate. They assign different jobs to different 
people, they have someone responsible for the frame, 
and another team overseeing the pattern weaving, 
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เสริมว่า “มันยากที่จะไปเปลี่ยนอะไรที่เขาเชื่อ เราจึงต้องใช้เวลาทำาเวิร์คช็อปที่นี่นาน
มากกว่าปกติ นอกจากนั้นผมยังเดินทางไปที่ต่างๆ ในประเทศไทย ใช้เวลาเพ่ือทำาความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมของท่ีน่ีด้วย” 

เมื่อถามถึงความน่าสนใจของเทคนิคการจักสานของที่นี่ Catalán de Ocón ตอบกลับ
มาว่า “นอกจากลายพิกุล สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือกระบวนการทำางาน ที่นี่แบ่งงานกัน
ทำาเป็นระบบว่าใครรับผิดชอบงานขึ้นโครง ใครเป็นคนถักลวดลาย ใครเป็นคนจบงาน 
ดังนั้นมันจึงจำาเป็นมากๆ ที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด 
เพราะถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนทำาไม่ดีมันจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ตามไปด้วย” เขา
นิยามการทำางานแบบนี้ว่าเป็น relationship based ที่ทำาให้โคมไฟหนึ่งชิ้นน้ันอัดแน่นไป
ด้วย “การมีส่วนร่วม” ของทุกๆ คน หรือพูดอีกทำานองหน่ึงก็คือมันไม่ได้เป็น individual 
object โคมไฟของใครของมัน แต่เป็นผลลัพธ์จากการร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือทุกคน
ท่ีมีเป้าหมายเดียวกันน่ันคือ การทำางานออกมาให้ดีทีสุ่ด 

นิยามว่า community object อาจจะฟังดูโรแมนติค แต่จริงๆ แล้วมันมีผลดีตามมามากกว่า
น้ันเพราะมันสามารถทำาให้ PET Lamp Pikul Collection ออกสู่ตลาด commercial ได้ด้วย 
“เราเจอปัญหาที่ญี่ปุ่นที่ช่างฝีมือคนหนึ่งจะรับผิดชอบโคมไฟหนึ่งชิ้นไปเลยตั้งแต่ต้นจน
จบแต่ที่นี่ไม่ใช่” อันที่จริงการทำางานแบบ community based คงไม่ต่างอะไรกับระบบ
สายพาน (ถ้าจะต่างก็คือมันเป็นสายพานแบบคราฟต์ที่ทุกกระบวนการใช้มือทำาทั้งสิ้น) 
นอกจากความเชื่อมโยงระหว่างวัสดุอุตสาหกรรม (ขวดพลาสติก) กับความพื้นถิ่นนั่น
คือเทคนิคการจักสานของพนัสนิคม Catalán de Ocón บอกกับ art4d ว่าที่สเปนก็มี
ต้นพิกุลเช่นเดียวกัน (Spanish cherry) และเขามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทางวัฒน-
ธรรมหลวมๆ ของสเปนและไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ต้องอดใจรอกันดูว่าหน้าตาของ 
Pikul Collection จะออกมาเป็นอย่างไร ได้ข่าวมาว่า Pikul Collection อาจจะเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในงาน Maison & Objet ที่ปารีสช่วงต้นปีหน้า (2019)

including the person who does the final touch-up. So it’s very important 
for each person to take the best responsibility for the work he or she is 
assigned to do because a mistake at a certain point of the process could 
have chain reaction effects on the rest.” He defined such as a relationship 
based method, which caused the lamp to be jam-packed with everyone’s 
participation. In other words, the lamp is no longer an individual object, 
but a result of a collaborative process where everybody shares the same 
goal, which is to create the best work possible. 

Defining the lamp as a community object may sound a bit romantic, but it 
actually brings about so many positive aspects, one being that it allows for 
PET Lamp Pikul Collection to be released in an actual commercial market. 
“We had this problem in Japan where a craftsman was responsible for the 
making of one lamp from start to finish. But it’s different here.” Perhaps the 
community-based approach is no different from a conveyor system (the 
only difference is every step of the making of PET Lamp is carried out 100% 
by human hands). In addition to the connection between an industrial 
material (plastic bottles) and the local characteristic brought about by 
Phanat Nikhom’s handicraft techniques, Catalán de Ocón points out 
that while Thailand has the Pikul tree, Spain has its own Spanish cherry, 
which he views as a loose, but long-existing cultural connection between 
Spain and Thailand. It remains to be seen what the Pikul Collection will be 
materialized into but we heard the latest news is that the collection is set 
for official launch at Maison & Objet in Paris in early 2019. 

petlamp.org
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designTeXT: paphop kerdsup phoTo: keTsiree wongwan

art4d was first introduced to Shone Puipia three years ago not 
long after he graduated from the Royal Academy of Fine Arts 
Antwerp, an institution that has produced some of the most 
avant-garde fashion designers of our time. The collection he 
created around that time period, She Walks on Marble Columns 
(2015) was incredibly distinctive for its bold use of colors and 
sculptural silhouette, and it left us a memorable impression of 
him as this unique mix between an artist and a designer. Puipia 
went back to Antwerp to pursue a master’s degree in fashion 
design after the 229th issue of art4d (September 2015) published 
his story. Then we got to interview him again about The Wild Bunch 
(2016), which was a testament to how much he had grown over 
the period of one year. His techniques had progressed, espe-
cially the collaborative project he did with Jim Thompson and 
the warp print technique, which he still uses with his current 
collection.

During his return to Thailand in 2017, many things had happened 
and led us to follow up on what he had been up to, from the offi-
cial founding of the brand, SHONE PUIPIA to the show Shone 
Puipia: Antwerp 2012-2016, his first solo exhibition at MAIIAM 
Contemporary Art Museum held late last year, and the recently 
opened creative space in Soi Suan Phlu 3 named ‘soi sa:m’. which 
was launched hand in hand with his new collection, dawn chorus, 
dusk calls (2018) in August. The project has all(zone) responsible 
for the design of the building.

From the beginning of the project, which practically took place 
in parallel with the show at MAIIAM, until the completed con-
struction of the building in August, it’s evident that the time 
limit worked as both a limitation and condition, which was later 

art4d รู้จักกับ โชน ปุยเปีย ครั้งแรกเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน หลังจากที่เขา
เพ่ิงจะเรียนจบกลับมาจากสถาบันศิลปะที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตแฟชั่น
ดีไซเนอร์หัวก้าวหน้าหลายๆ คนของยุคอย่าง Royal Academy of Fine 
Arts Antwerp ได้ไม่นาน พร้อมกับคอลเล็คช่ันของเขาในขณะน้ัน She Walks 
on Marble Columns (2015) การใช้สีสันฉูดฉาดผสมกับ silhouette ที่มี
ความเป็นประติมากรรม ยังทำาให้เราจดจำาลูกผสมของดีไซเนอร์และศิลปิน
ที่มีอยู่ในตัวเขาได้เป็นอย่างดี โชนกลับไปเรียนต่อปริญญาโทด้านแฟชั่นที่
สถาบันเดิมหลังจากที่ art4d ฉบับ 229 (กันยายน 2015) ตีพิมพ์เรื่องราว
ของเขาเพ่ิงจะออกมาได้ไม่นาน ก่อนท่ีเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาอีกคร้ัง
เก่ียวกับคอลเล็คช่ัน The Wild Bunch (2016) ซ่ึงทำาให้เราเห็นว่าในช่วงเวลา
ท่ีผ่านไปแค่เพียงปีเศษน้ัน โชนได้โตข้ึนและพัฒนาเทคนิคของเขาไปจากเดิม
มากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสิ่งทอกับ Jim Thompson และ
เทคนิคพิมพ์ลายบนเส้นด้ายยืน (warp print) ที่ยังปรากฏให้เห็นต่อเนื่อง
มาจนถึงคอลเล็คชั่นปัจจุบัน

ในช่วงเวลาหลังจากที่โชนกลับมาไทยอีกครั้งในปี 2017 นี้เอง ที่ดูเหมือนว่า
จะมีอะไรหลายๆ อย่างเกิดข้ึนพร้อมกันจนทำาให้เราได้มีโอกาสกลับมาติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเขาอีกครั้ง ตั้งแต่การตั้งแบรนด์ SHONE PUIPIA 
อย่างเป็นทางการ การจัดโชว์ Shone Puipia: Antwerp 2012-2016 ซึ่งถือ
เป็นนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกของเขาที่ MAIIAM Contemporary Art Mu-
seum เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดกับพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ใน
ซอยสวนพลู 3 ท่ีเพ่ิงจะเปิดตัวไปพร้อมๆ กับคอลเล็คช่ันล่าสุดของเขา dawn 
chorus, dusk calls (2018) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในชื่อ soi sa:m 
ซึ่งได้สถาปนิกที่เคยทำางานร่วมกับโชนมาแล้วในนิทรรศการที่ MAIIAM 
อย่าง all(zone) มารับหน้าที่ดูแลโปรเจ็คต์

หน้าตรงข้าม
ตะแกรงเหล็กระบายน้ำาถูก
นำามาใช้เพื่อสร้างมิติที่น่าสนใจ
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conceived into the design solution we all 
see today. To correspond with the limited 
construction time the project had, all(zone) 
decided to use steel with all the parts of 
the building’s structure. The column span 
and modular configuration of the façade 
were designed to enable a systematic 
construction process using the least pos-
sible time. And because soi sa:m appears 
as a somewhat simple-looking building 
externally, the architectural elements, 
which have been realized for the design 
of the building, from the proportion and 
scale of the window and door frames to 
the structural components all the way to 
the interior space, each was materialized 
with maximized efficiency. Consequen-
tially, these compositions have made this 
creative space even more special. 

With the rather limited size of the land, the 
architect expanded the three sides of the 
building where there weren’t any openings 
to meet the set back (as indicated by 
the regulation) in order to maximize the 
interior functional space. Nevertheless, 

จากจุดเริ่มต้นของการทำางานที่แทบจะคู่ขนาน
ไปพร้อมๆ กันกับการออกแบบโชว์ที่ MAIIAM 
จนกระท่ังอาคารแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 
จะพบว่าระยะเวลาในการทำางานน้ันเป็นท้ังข้อจำากัด
และเงื่อนไขสำาคัญที่ทำาให้เกิดเป็น solution ใน
การออกแบบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีมีอยู่อย่าง
จำากัด all(zone) จึงเลือกใช้เหล็กเป็นโครงสร้าง
หลักกับทุกๆ ส่วนของอาคาร โดยมีการคิดระยะ
ของช่วงเสาและการแบ่งช่องของ façade ให้เป็น
ระบบโมดูลาร์เพื่อให้การก่อสร้างสามารถเป็นไป
ได้อย่างเป็นระบบภายในระยะเวลาที่น้อยที่สุด 
และเพราะ soi sa:m เป็นอาคารที่เมื่อดูภายนอก
แล้วอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากเท่าไร 
สิ่งที่ถูกคิดให้กับอาคารอย่างจริงจังไม่ว่าจะทั้ง
สัดส่วนของอาคาร บานกรอบประตูหน้าต่าง และ
โครงสร้างต่างๆ หรือพื้นที่ภายในที่ต้องสามารถ
ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นองค์-
ประกอบที่เขา้มาชว่ยเสริมความพเิศษใหก้ับพืน้ที่
สร้างสรรค์แห่งนี้ไปโดยปริยาย

Will it end up being only a 
space for sHone puipia’s 
succeeding collections or 
Will it evolve into a place 
WHere We can actually learn 
about different facets of 
fasHion tHrougH exHibitions 
and activities?
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บน, ส่วนนิทรรศการที่บริเวณ
ชั้นสองจัดแสดงคอลเล็คชั่นล่าสุด 
dawn chorus, dusk calls (2018)
ล่าง, โถงบันไดทำาหน้าที่เชื่อม
ฟังก์ชั่นต่างๆ เข้าด้วยกัน และ
ยังถูกใช้จัดแสดงผลงานบางส่วน
ของโชน

OPPOSITE PAGE
ABOVE, AN EXHIBITION AREA 
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‘DAWN CHORUS, DUSK CALLS’ 
(2018)
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AS A DISPLAy SPACE FOR SHONE 
PUIPIA’S WORKS

such an approach to the building’s spatial 
program required that the architect care-
fully contemplate the details of the only 
side of the building that faced the street 
and had openings. all(zone) created an 
interesting dimension on the building’s 
façade with the adaptation of metal 
grating, commonly used in industrial plants. 
The façade’s pattern was designed to cor-
respond with the interior functionalities. 
Not only does the façade render a more 
appealing appearance to the building, but 
it also helps filter the afternoon sun com-
ing into the interior space. 

The 400-square-meter capacity of soi 
sa:m is divided into three functional spaces. 
The vertical space at the stairway serves 
as another exhibition space where Puipai’s 
works are displayed. The area on the 
ground floor serves as both the foyer and 
showroom of the shoes brand, Adult., 
founded in 2016 by Puipai and a fellow 
Antwerp alumni, French designer Raphaële 
Lenseigne. The second floor is where the 
exhibition room is located. all(zone) de-
signed the room to have a double-space 
height to accommodate for different types 
of activities. The room is currently show-
casing SHONE PUIPIA: dawn chorus, 
dusk calls exhibition, Puipai’s latest col-
lection that continues to explore various 
aspects of the female identity. It’s kind of 
interesting for Puipia to present his col-
lection in the form of an exhibition rather 
than a fashion show like most fashion 
brands would do. The top floor of the 
building houses the studio of the SHONE 
PUIPIA brand. With the height that is rela-
tively similar to that of the exhibition room, 
the studio’s space is special with a pre-
sence of a mezzanine, which will later be 
adapted into Puipai’s private office.

It’s pretty exciting for a city as chaotic and 
problematic as Bangkok to welcome soi 
sa:m as its latest creative space. But we 
cannot help but wonder how the space 
will be used or developed in the future. Will 
it end up being only a space for SHONE 
PUIPIA’s succeeding collections or will it 
evolve into a place where we can actually 
learn about different facets of fashion 
through exhibitions and activities? All we 
can do now is wait and see where this 
beginning by Shone Puipia will lead us 
and what more excitement will be brought 
into the space in the future.

soisam.com

ด้วยขนาดของที่ดินที่มีอยู่อย่างจำากัด สถาปนิก
จึงเลือกขยายขอบเขตของอาคารด้านที่ไม่มีช่อง
เปิดทั้ง 3 ด้าน ให้ไปชนกับระยะร่น (setback) 
ตามกฎหมาย เพื่อให้ได้พื้นที่การใช้งานภายใน
อาคารที่มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้แนวทาง
ดังกล่าวก็ทำาให้ด้านท่ีเปิดออกสู่ซอยสวนพลู 3 ซ่ึง
เป็นด้านเดียวท่ีมีช่องเปิด จำาเป็นจะต้องมีการคิดถึง
ดีเทลในการออกแบบมากกว่าส่วนอ่ืนๆ all(zone) 
สร้างมิติที่น่าสนใจให้กับ façade ของอาคาร
หลังนี้ด้วยการนำาตะแกรงระบายน้ำา (grating) 
ที่ส่วนใหญ่มักถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมา
ดัดแปลงและประยุกต์ใช้ พร้อมกับคิดแพทเทิร์น
การจัดวางของ façade ให้สัมพันธ์ไปกับการฟังก์-
ชั่นการใช้งานภายใน ซึ่งวิธีการที่ว่านี้ไม่เพียง
สร้างความน่าสนใจให้กับอาคาร แต่ยังช่วยกรอง
แสงแดดที่สาดเข้ามาจากทางทิศตะวันตกลงได้
บางส่วนด้วย

พื้นที่ขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ของ soi 
sa:m ถูกแบ่งการใช่้งานออกเป็น 3 ส่วนที่เชื่อม
ถึงกันทางตั้งด้วยโถงบันไดที่ในเวลาเดียวกันก็
ทำาหน้าที่เป็นเหมือนกับพื้นที่แสดงงานอีกส่วน
ของโชนด้วย โดยส่วนแรกที่บริเวณชั้นหนึ่งนั้น 
ทำาหน้าที่เป็นทั้ง foyer และโชว์รูมของแบรนด์
รองเท้า Adult. ที่โชนก่อตั้งร่วมกับ Raphaële 
Lenseigne ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสเพื่อนร่วมสถา-
บันเดียวกันในปี 2016 ส่วนชั้นที่สองจะเป็นที่ตั้ง
ของห้องนิทรรศการ ในส่วนนี้ all(zone) ออก-
แบบให้พื้นที่ภายในมีเพดานสูงเท่ากับสองชั้น
เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยในตอนนี้
ถูกใช้จัดแสดงนิทรรศการ SHONE PUIPIA: dawn 
chorus, dusk calls คอลเล็คชั่นล่าสุดของโชนที่ 
ยังคงสำารวจอัตลักษณ์ของผู้หญิงในมิติต่างๆ ผ่าน
ผลงานของเขาเช่นเคย ซ่ึงมันก็น่าสนใจเหมือนกัน
ท่ีโชนเลือกนำาเสนอคอลเล็คช่ันของเขาผ่านนิทรรศ-
การ แทนที่จะเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์เหมือน
อย่างที่แบรนด์ต่างๆ มักทำากัน ในขณะที่ชั้นบน
สุดซึ่งเป็นสตูดิโอของแบรนด์ SHONE PUIPIA 
แม้จะมีความสูงคล้ายกับห้องนิทรรศการ แต่มัน 
จะพิเศษกว่าตรงที่มีการเพิ่มชั้นลอยเข้าไป ซึ่ง
พื้นที่ส่วนนี้อาจจะถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นออฟ- 
ฟิศของโชนในอนาคตต่อไป

ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นพอสมควรที่กรุงเทพฯ นั้น
ได้พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่อย่าง soi sa:m เพิ่ม
เข้ามาในเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาแห่งนี้ แต่ถึง
อย่างนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ในอนาคตพื้นที่
ส่วนนี้จะถูกใช้งานในรูปแบบต่อไปอย่างไรบ้าง 
จะจบลงด้วยการเป็นแค่พื้นที่สำาหรับจัดแสดง
นิทรรศการคอลเล็คชั่นของ SHONE PUIPIA 
เพียงอย่างเดียว หรือจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เราได้
เรียนรู้อีกมิติของแฟชั่นผ่านนิทรรศการและกิจ- 
กรรมต่างๆ ต้องมารอดูกันว่าการเร่ิมต้นของ โชน 
ปุยเปีย ในคร้ังน้ี จะพาอะไรมาให้เราได้คอยติดตาม
และรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันกันอีกบ้าง

หน้านี้
บน, ชั้นลอยภายในสตูดิโอ
ล่าง, สตูดิโอของแบรนด์ SHONE 
PUIPIA ที่บริเวณชั้นสามของ 
soi sa:m

THIS PAGE
ABOVE, A MEZZANINE IN THE 
STUDIO
BELOW, THE STUDIO OF SHONE 
PUIPIA LOCATED ON THE THIRD 
FLOOR OF SOI SA:M
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DUSADEE HUNTrAKUL UTILIZED SHIT AS THE HYPErLINK 
IN HIS rECENT SHOW, CrEATING A CONNECTION BETWEEN ArTWOrKS 

AND INFOrMATION ELSEWHErE
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ARTTEXT: NAPAT CHARITBUTRA

ความ hyperrealistic ของภาพสเก็ตช์กำาไลบ้านเชียง และภาพถ่าย
ฝรั่งใส่บิกินีอาบแดดบนชายหาด ทำาให้ก้อนเละๆ และความนาม-
ธรรมของดรอว์อิ้งและประติมากรรม โดดออกมาจากงานชิ้นอื่น
ในห้องนิทรรศการ แต่เม่ือมองดูดีๆ อีกคร้ัง ก้อนเละๆ ท่ีว่าก็ไม่ได้
abstract แต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องถูกต้องอยู่แล้วที่ก้อนขี้จะไร้
รูปทรงแบบนั้น

ดุษฎี ฮันตระกูล นำาก้อนข้ีจากใต้โถส้วมข้ึนมาวางไว้ในระดับสายตา
บนแทน่วางทีถู่กออกแบบโดย Flo เพื่อให้ขี้เชื่อมโยงไปสู่เรื่องราว
อื่นๆ อีกหลายเรื่อง ท้ังเร่ืองส่วนตัวท่ีศิลปินบอกกับ art4d ว่าเขา
ค่อนข้างถนัดปั้นของที่มีฟอร์มแบบนี้ “สำาหรับผมสิ่งนี้เป็นเหมือน 
‘บทสนทนา’ ครั้งหนึ่งผมเคยปั้นขี้ด้วยทรายแล้วมีแมลงวันบินมา
เกาะ อีกครั้งหนึ่งผมลองปั้นขี้จิ้งจกวางไว้แล้ววันต่อมาก็มีจิ้กจก
มาขี้ข้างๆ มันเป็นการสื่อสารด้วยฟอร์ม” และอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ
การตั้งคำาถามว่าทำาไมขี้ถึงกลายมาเป็นของอุจาดที่ควรเก็บไว้ให้
พ้นๆ ตา “ถ้าเราปรับความหมายเชิงสัญลักษณ์ของขี้ได้ สังคม
ก็จะมองข้ีในมุมมองอื่น ทั้งในแง่ระบบการจัดการของเสียในเมือง 
มันจะพลิกกลับความหมายไปเลย” ซึ่งประเด็นที่ว่านี้ยังลามไปถึง
วัฒนธรรมการเปรียบเทียบคนเป็นสิ่งของ คนเป็นขี้ หรือคนเป็น
สัตว์ด้วย ศิลปินมองว่าสิ่งนี้คือการลดค่าความเป็นมนุษย์ของคน 
อย่างเช่นคำาๆ หนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งใช้เรียกกลุ่มอุดมการณ์ทางการ
เมืองตรงข้ามว่า “ควายแดง” 

The hyperrealistic elements of the sketches of Ban 
Chiang bracelets and the image of a Caucasian woman 
sunbathing in a bikini make the disfigured mass and the 
abstractness of the drawing and paintings stand out from 
other pieces of art being displayed in the exhibition room. 
After taking another look, we see that the seemingly 
deformed mass is not exactly abstract simply because 
it’s perfectly accurate for a pile of shit to look that formless.

Dusadee Huntrakul took excrement from a toilet and put it 
on display on a podium designed by Flo in order for 
it to be right at human eye level as the digested and 
discharged mass leads viewers to many other different 
stories, including the artist’s personal observation about 
his own ability to create sculptures of such form. “For me, 
this is a dialogue. I once created a pile of feces from 
sand and a fly actually landed on it. I made a gecko shit 
and the next day a gecko took a dump next to it. It’s 
communication through forms.” He also questions why 
feces are perceived as something so horrid that we feel 
the need for them to be put away out of our sight. “If we 
readjust the symbolic meaning of shit, the society will 
look at it from different perspectives such as that of urban 

WHEN SHIT MATTErS

บน
บรรยากาศอึมครึมภายในห้องนิทรรศการ
ท่ีทาผนังด้วยสีดำาโยงไปถึงช่ือนิทรรศการ
ว่า There Are More Monsoon Songs 
Elsewhere ได้เป็นอย่างดี

ABOVE
THE EXHIBITION ROOm wAs PAINTEd 
BlACk IN REfERENCE TO THE TITlE
‘THERE ARE mORE mONsOON sONgs 
ElsEwHERE’

PHOTO COURTEsY Of 100 TONsON gAllERY
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FoR me, This is A
diAlogue. i once 
cReATed A pile oF
Feces FRom sAnd 
And A Fly AcTuAlly 
lAnded on iT. i 
mAde A gecko shiT
And The nexT dAy 
A gecko Took A 
dump nexT To iT. 
iT’s communicATion 
ThRough FoRms

อ่านมาถึงตรงนี้คงพอเดาทางกันได้แล้วว่า There are More 
Monsoon Songs Elsewhere ไม่ได้เป็นนิทรรศการประเภท
ที่เล่าเรื่องตรงๆ แต่ศิลปินวางความสัมพันธ์หลวมๆ ไว้ใน
นิทรรศการให้ผู้ชมไปปะติปะต่อกันเอง เช่นเดียวกันกับ 
Artefacts, 2007 ภาพถ่ายฝรั่งใส่บิกินีอาบแดดบนชายหาด 
และ There are More Monsoon Songs Elsewhere, 2018 
ภาพสเก็ตช์กำาไลจากชุมชนก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง ที่มี
จุดร่วมเดียวกันคือการมีคุณลักษณะแบบ found object ด้วย
กันทั้งคู่

ศิลปินเล่าว่าเขาเจอเข้ากับ Artefacts โดยบังเอิญในลิ้นชักของ
ตู้เก็บของในร้านขายของเก่า “สำาหรับผมมันมีความหมาย ทั้ง
ในแง่ว่าผมเจอภาพถ่ายใน Los Angeles ที่ชื่อเมืองนั้นมีความ
หมายเดียวกันกับกรุงเทพฯ (City of Angels) หรือจะมองมัน
เป็นภาพถ่าย ในฐานะหลักฐานที่มองเข้าไปเห็นวัฒนธรรม
การอาบแดดของชาวตะวันตกก็ได้” ในทิศทางเดียวกันกับ 
There are More Monsoon Songs Elsewhere ท่ีศิลปินไปเอา
ภาพจากเว็บไซต์ของ LACMA (Los Angeles County Museum 
of Art) มาให้มือสเก็ตช์ภาพช่วยสเก็ตช์ภาพเหล่านั้นเป็น 
archive ส่วนตัวของศิลปิน

“ผมเดาว่าคนถ่ายรูป (Artefacts) คงเป็นผู้ชายสัปดนที่เที่ยว
ถือกล้องไปถ่ายสาวๆ ตามชายหาดเพื่อเอามาช่วยตัวเองที่
บ้าน” การพบรูปนิรนามโดยบังเอิญ กระตุ้นให้เกิดคำาถาม
พื้นฐาน อย่างเช่น ใครคือคนในภาพ ถ่ายที่ไหน และใคร
เป็นคนถ่าย ซึ่งการคาดเดาของศิลปินที่ถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
หนึ่งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับภาพก็ช่วยยืนยันถึง
คุณสมบัติของ found object นั่นคือการเปิดกว้างต่อการ
ตีความของคนดูได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทั้งภาพกำาไล
บ้านเชียงและรูปสาวบิกินีของดุษฎีนั้นก็มีความพิเศษกว่า 
found object ทั่วๆ ไป There are More Monsoon Songs 
Elsewhere มีกล่ินอายของภาพถ่าย conceptual แบบเดียวกัน

waste management whose meaning would be 
turned upside down.” The issue was extended to 
our culture where humans are derogatorily com-
pared to shit or animals. The artist views such culture
as dehumanizing like the way a person with a poli-
tical ideology in this country is referred to as a ‘red 
buffalo.’

You can probably guess by now that ‘There are 
More Monsoon Songs Elsewhere’ is not the kind of 
exhibition where stories are told straightforwardly. The 
artist outlines a structure of relationships as viewers 
are left to connect all the dots. The same story goes 
for Artefacts, 2007, an image of a  women sunbathing 
in a bikini and ‘There are More Monsoon Songs 
Elsewhere,’ 2018, a sketch of Ban Chiang bracelets, 
which share a common quality of a found object.

The artist recalls his coincidental run-in with Arte-
facts in a drawer of an old shelf in a memorabilia store. 
“To me, that image is meaningful in the sense that it 
was found in Los Angeles, a city whose name shares 
the same meaning as Bangkok (City of Angels). The 
image can be viewed as a photograph, which is 
evidence that leads us into the sunbathing culture
of the Westerners.” It’s the same direction with ‘There 
are More Monsoon Songs Elsewhere’ where the 
artist took the pictures from LACMA’s (Los Angeles 
County Museum of Art) website for an artist to sketch 
them into his own personal archive.

“My guess is that the person who took the picture 
(Artefacts) was this pervy guy who carried around his 
camera and took pictures of girls at beaches so that 
he could use them to masturbate with at home.” 
The accidental finding of this unidentified image 
stimulates some basic questions like who took the 
picture, where it was taken and who was the girl in that 
photo? The artist’s speculation, which is considered 
a form of interaction between viewers and the 
image they are looking at, reaffirms one of the most
distinctive characteristics of found objects, and that 
is that they are open to interpretation. Nevertheless, 
the bikini lady photograph and ancient bracelets 
sketches are somewhat more special than most 
found objects. While both ‘There are More Monsoon 
Songs Elsewhere’ and ‘Artefacts’ give out the vibe of 
conceptual photography, simply because the artist 
transformed their status as a historical object into 
something else through the process of replication, 
such approach leads to a pretty messy combination 
with the exhibition’s grand narrative and individual 
history becoming all tangled up, not to mention the 
works’ loose connection with Flo’s furniture and its 
status as a ‘contemporary object’ (especially when 
considering the fact that the works are freshly made 
replicas that the artist created less than a year ago). 
“It has something that overlaps with design as well if 
we count Ban Chiang bracelets as this pre-historic 

ล่าง
There Are More Monsoon Songs 
Elsewhere (2018) ภาพสเก็ตช์ 
hyperrealistic กำาไลบ้านเชียง

BeloW
‘TheRe ARe moRe monsoon songs 
elseWheRe’ (2018) A hypeRReAlisTic 
skeTch oF BAn chiAng BRAceleTs
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กับ Artefacts เพราะศิลปินเปล่ียนสถานะจากภาพถ่าย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นภาพอีกแบบ
หนึ่งด้วยเทคนิคการลอกแบบ อีกทั้งยังส่งผลให้
เวลาในนิทรรศการนี้ปนกันมั่วนั่นคือทำาให้ grand 
narrative มาปนอยู่กับ individual history อีกทั้งยัง
มีความสัมพันธ์หลวมๆ กับเฟอร์นิเจอร์ของ Flo ใน
แง่ความเป็น “วัตถุร่วมสมัย” อีกด้วย เพราะตัวผลงาน
เองก็เป็น replica ท่ีเพ่ิงทำาข้ึนในปีน้ีสดๆ ร้อนๆ “คำาว่า
ดีไซน์ก็ซ้อนกันอยู่เหมือนกัน ถ้าเรานับกำาไลบ้าน
เชียงเป็น product design ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
มันก็จะสัมพันธ์กับเฟอร์นิเจอร์ของ Flo ด้วย ที่เป็น 
product design ในยุคนี้” ดุษฎีกล่าว

Artefacts ทำาให้เกิดสถานการณ์ล่อแหลมในการอ่าน
ผลงาน ถ้าเราเช่ือตามศิลปินว่าเจตนาของการถ่ายภาพ
เป็นไปในทางสัปดน Artefacts จะล้ำาเส้นมารยาทใน
พื้นที่สาธารณะทันที โดยเฉพาะในสังคมไทยที่พูด
คำาว่า “ช่วยตัวเอง” ออกมาดังๆ ไม่ได้ อย่างไรก็ดี 
พื้นที่ศิลปะและความเป็น found object ก็ทำาให้ภาพ
ถ่ายชุดนี้ปลอดภัยต่อข้อครหาต่างๆ เพราะผลงาน
สามารถถูกอ่านในแบบอ่ืนได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย
เพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมการอาบแดดตามท่ีศิลปินต้ัง
ข้อสังเกตไว้ หรือรูปถ่ายเพ่ือการศึกษาแฟช่ันชุดว่ายน้ำา
ในสมัยหนึ่ง การเป็นวัตถุที่ไร้ผู้สร้างทำาให้ Artefacts 
กลายเป็น medium ที่ลื่นไหล จนความหมายจาก
ศิลปินเกาะไม่อยู่ ดังน้ันแล้ว ประเด็นท่ีอยู่ใน Artefacts 
จึงไม่ใช่การตอบให้ได้ว่าใครถ่าย หรือถ่ายไปทำาไม 

62

บน
House of Yamori King, (2018)

ABOVE
HOusE Of YAmOri King, (2018)

ล่าง
Artefacts, (2007) ผลงาน
ภาพถ่ายสาวบิกินีนิรนาม

BELOW
ArtEfActs, (2007) imAgEs Of 
unKnOWn WOmEn in BiKinis

work of product design. It relates to Flo’s 
furniture, which is a work of product design
created in this present time as well,” said
Huntrakul.

What Artefacts brings is a tricky situation 
regarding the way it can be read. If we were 
to believe what the artist suggested, that 
the intention behind the photograph was 
sexual, the work would immediately cross 
the line between what is to be an acceptable 
and unacceptable public behavior, especially 
within the context of Thailand where we are 
not allowed to speak the word ‘masturbate’ 
out loud without being given a weird look. 
Nonetheless, the art space itself and its 
characteristics as a found object set the 
work free from all accusations and contro-
versies simply because it can be ‘read’ in 
many possible ways (as evidence of a 
sunbathing culture or a fashion photograph 
depicting a swimsuit designed in a particular 
time period). Being an object with uniden-
tified creators makes ‘Artefacts’ a medium 
whose meaning flows to the point where no 
definition, even the one given by the artist 
himself, can be attached to it. As a result,
the issues that lie in ‘Artefacts’ are not a
matter of who took the photo or why, but 
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แต่อยู่ที่การมองเห็นว่า Artefacts เป็นวัตถุที่ปราศจาก 
authority ของผู้สร้าง (ซึ่งเป็นเหตุผลให้คนดูตีความ 
ผลงานไปทางไหนก็ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้สร้าง) 
และอยู่ที่การมองเห็นว่าข้อมูลของภาพนั้นอยู่ “ที่อื่น”

“ผมคิดว่าชุมชนบ้านเชียงคงจะมี visual อะไรบางอย่าง
ที่สื่อถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความ hyperrealistic 
น่าจะดึงเอาข้อมูลในสัญลักษณ์บนกำาไลออกมาได้บ้าง 
ผมตั้งใจทำาให้มันถูกอ่านอีกครั้ง” ใจความของ There 
are More Monsoon Songs Elsewhere น่าจะวนเวียน
อยู่แถวๆ นี้ นั่นคือการให้ทั้งขี้ ภาพสาวบิกินี และกำาไล  
กลายเป็นวัตถุที่พร้อมให้เราอ่านในแบบไหนก็ได้ และ
การนำา ขี้ / บิกินี / กำาไล มาวางรวมด้วยกันในห้อง
นิทรรศการของ 100 Tonson Gallery ท่ามกลางบรรยา-
กาศอึมครึมของฤดูฝนในประเทศไทย ก็เป็นเพียงการ 
ชิงให้ความหมายโดยศิลปินในฐานะผู้ชมที่ได้สิทธิ์อ่าน
เข้าไปในงานเหล่านั้นเป็นคนแรก

the perception that ‘Artefacts’ is an object free of 
limitation imposed by any creator’s authority (which 
is the reason why viewers are able to interpret the 
work without violating the rights of its creator) 
and a realization that the information behind the 
image is, in fact, elsewhere.

“I think Ban Chiang community may possess some 
sort of visual that conveys a certain natural pheno-
menon and this hyperrealistic element may have 
brought something out from the symbols on 
bracelets. It’s my intention for them to be re-read”.
Perhaps the essence of ‘There are More Monsoon
Songs Elsewhere’ revolves somewhere between 
the making of feces, a bikini lady and bracelets 
becoming objects that can be read in many 
possible ways. With the display of feces/bikini/
bracelets in the exhibition space of 100 Tonson 
Gallery amidst the cloudy, stormy sky of Thailand’s 
monsoon season, it seems like the artist, as the 
first viewer who gets to read into these objects, 
has gone ahead and given them his own version 
of interpretation.

100tonsongallery.com

the issues that 
lie in ‘artefacts’ 
are not a matter 
of who took the 
photo or why, but 
the perception 
that ‘artefacts’ is 
an object free of 
limitation imposed 
by any creator’s 
authority
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arttEXt: raWIrUJ SUraDIN photo: atIt SorNSoNGKraM

MEDIUM FORMAT
CURATED BY MARY PANSANGA, MULTIPLE PLANES 
INTRODUCES A NEW WAY OF PERCEIVING IMAGES

บทที ่9 Representation, Presentation, Unpresentable จาก
หนงัสือ The Inhuman: Reflections on Time ของ Lyotard
ภาพถ่ายถูกมองในฐานะสื่อที่เปลี่ยนขอบเขตการรับรู้ของ
สาธารณะ จากภาพเขียนทางศาสนาและภาพเหมือนบคุคล
ผู้มีอ�านาจซึ่งแขวนไว้ในศูนย์กลางชุมชนอย่างโบสถ์หรือ
ศาลากลาง มุมมองของผู้ชมถูกสวมทับด้วยมุมมองของ
ศิลปินผู้สร้างงานที่เขาหรือเธอยืนมองอยู่ และยิ่งไปกว่า
นั้นคือ subject ที่ถูกน�ามาใช้ซึ่งถูกจ�ากัดไว้โดยกลุ่มผู้มี
อ�านาจผู้ว่าจ้างศลิปินเหล่านี ้แม้ว่าภาพถ่ายจะยังไม่ได้แสดง
ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งในเวลานั้น
ยังมีหน้าทีห่ลักคอืการเป็นเครือ่งมือส�าหรบัสร้างภาพเหมือน
ทีมี่ประสิทธภิาพและรวดเรว็กว่าการสร้างภาพเหมือนผ่าน
งานจิตรกรรม แต่เทคนิคการถ่ายภาพที่ถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องก็น�ามาซึ่งการเปิดกว้างในขอบเขตการรับรู้ของ
สาธารณชน เม่ือภาพถ่ายมีต้นทนุทีถ่กูลงและกล้องถ่ายรปู
สามารถพกติดตัวได้อย่างสะดวก สิ่งที่เป็น subject ใน
การถ่ายภาพแผ่ขยายออกไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มอง
เห็นได้ (รวมทั้งไม่สามารถมองเห็นได้)  

ถึงแม้เราสามารถมองอย่างไร้เดียงสาว่าสิ่งที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายคือสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ถูกบันทึกภาพ แต่หากเรา
ยอมรบัถงึคณุลักษณะเฉพาะของเวลาทีเ่ช่ือมโยงกบัมนษุย์
ซึง่แตกต่างจากความเป็นพ้ืนที ่คอืการไม่สามารถย้อนกลับ
ไปสัมผัสเวลา ณ จดุเดิมในอดีตได้อกี เรากไ็ม่สามารถพูด
ได้อย่างเต็มปากว่าสิ่งที่อยู่ในภาพถ่ายเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่
เคยปรากฏอยู่หน้ากล้อง ณ เวลาทีผู้่ถ่ายกดชัตเตอร์ ภาพ-
ถ่ายในฐานะส่ือที่มีความสามารถในการสร้างภาพแทน 
(representation) ของสิ่งหนึ่ง อาจอธิบายได้ด้วยการตี-
ความของ Crowther ซึง่ขยายความค�าจ�ากดัความเรือ่งภาพ-
ถ่ายของ Barthes ว่า “หากมีบางส่ิงทีป่รากฏอยู่ในภาพถ่าย 
ถงึแม้ว่าส่ิงนัน้จะยังคงมีตัวตนอยู่กต็าม ภาพถ่ายนัน้ได้แสดง
ถึงรูปลักษณ์ของสิ่งนั้นในอดีต ด้วยรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน”

ภาพถ่ายในฐานะเครือ่งมือสร้าง ‘ภาพแทน’ (representation)
น�าไปสู่การต้ังค�าถามกบัส่ิงทีม่นษุย์มองเห็นและส่ิงทีม่นษุย์
รบัรู ้และเช่นเดียวกบัส่ือทางศลิปะอืน่ๆ เม่ือถงึจดุหนึง่ค�า-
ถามทีถ่กูถามกย้็อนกลับไปสู่ตัวส่ือเอง ภาพถ่ายถกูถามถงึ
ความหมายในการด�ารงอยู่ของมัน และคณุลักษณะเฉพาะทีท่�า
ให้ภาพถ่ายแตกต่างจากส่ือชนดิอืน่ ความสงสัยทีว่่าภาพถ่าย
เป็นภาพถ่ายได้อย่างไร อะไรบ้างทีเ่ป็นภาพถ่าย หรอืภาพ-
ถ่ายท�างานอย่างไร จึงน�าไปสู่ความเป็นไปได้ที่แตกต่าง
ไปจากการมองภาพถ่ายว่าเป็นภาพแทนของอะไรได้บ้าง 

พ้ืนทีส่�าหรบังานศลิปะทีส่ามารถถูกนยิามได้ว่าเป็นภาพถ่าย
ขยายออกพร้อมกบัน�าเอาลักษณะบางอย่างทีท่�าให้มันหม่ิน-
เหม่ความเป็นหรือไม่เป็นสื่อชนิดนี้ เข้าไปปะทะกับนิยาม
ของการเป็นภาพถ่ายในรปูแบบเดิม ระนาบ (มากกว่าหนึง่)

In Chapter 9 : ‘Representation, Presentation, Un-
presentable’ from the book ‘The Inhuman: Reflec-
tions on Time’ by Lyotard, photographs are viewed 
as a medium that reshapes the boundaries of 
public perception. From religious painting and 
portraits of people in power displayed at com-
munity centers such as churches and city halls, 
viewers’ perceptions have been veiled by the 
creator’s perspective. On top of that, the in-
fluence and limitations that are brought upon 
these works by the powerful people who com-
mission artists is a possibility if not a certainty. 
While a photograph may not be able to manifest 
its fullest potential from the get-go, it does pos-
sess a main role as a tool that can create a por-
trait in a much faster and more effective fashion 
than painting. But the continually developing 
photographic techniques have broadened the 
public’s perception with photographs becoming 
more economically accessible and cameras 
being so compact that people carry them around 
with them everywhere. The subject matter of a 
work of photography has become pretty much 
anything visible (and sometimes invisible) to 
the human eye.

While we may naively say that what appears on 
a photograph is the same thing as the reality it 
captures, if we are able to accept the specific 
characteristics of time and the way it connects 
to humans in a different manner from space, 
which is a fact that once passed, a moment in 
time cannot be revisited. With that being the 
reality, we cannot fully accept that what appears 
in front of a camera and what it captures after 
the shutter is pressed are entirely the same. 
A photograph as a medium with the ability to 
create a representation of a certain thing can be 
explained by Crowther’s interpretation, which 
elaborates on Barthes’ definition of a photo-
graph stating “If something is in a photograph, 
then even if it still actually exists, the image 
shows one of its past appearances in the form 
of a present one.” 

Photographs, as a tool that creates a represen-
tation, lead to the question of what humans 
see and apprehend. And just like other artistic 
mediums, when reaching a certain point, the 
question goes back to the medium itself. Photo-
graphs have been questioned about their exis-

หน้าตรงข้าม
บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
ระนาบ (มากกว่าหน่ึง) ศิลปิน: อธิษว์ 
ศรสงคราม, ปฐมพล เทศประทีป, 
สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, ถกล ขาวสอาด, 
วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร, วิริยะ โชติปัญญา-
วิสุทธิ์ 
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thE EXhIbItIoN vIEW of MUltIplE 
plaNES coNSIStS of artWorKS 
froM atIt SorNSoNGKraM, 
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หน้านี้
บน, ปฐมพล เทศประทีป, 
eclipsed, 2018, วิดีโอ 4K 
บนจอแสดงภาพ 
ล่าง, วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์, 
Indiquer, 2014, พิมพ์ดิจิตอล
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นทิรรศการภาพถ่ายโดย ภัณฑารกัษ์ แมร ีปานสง่า น�าเสนอ
ความเป็นไปได้ของภาพถ่ายในฐานะเครื่องมือส่ือสาร
ความคดิ ผ่านผลงานของศลิปินทีส่�ารวจวิธคีดิ กระบวนการ
ไปจนถึงการด�ารงอยู่ และนิยามของมัน

ถกล ขาวสอาด น�าภาพถ่ายมาย่อยซ�า้แล้วซ�า้เล่า ก่อนทีจ่ะ
น�าเสนอออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรมบนโครงสร้างไม้ 
สิ่งที่เชื่อมโยงกับต้นตอของภาพที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การท�างานจิตรกรรมนี้จึงห่างไกลจากภาพถ่ายที่เป็นต้น
แบบพอสมควร ผลงานของเขาน�าไปสู่ความซบัซ้อนในการ
นยิาม ระหว่างคูน่ยิามของความเป็นภาพถ่ายและภาพวาด
รวมถึงนิยามความเป็นงานศิลปะและการเป็นเฟอร์นิเจอร์
ส�าหรับใช้งาน

กระจกเงาในผลงานชุด Mirrors ของอธิษว์ ศรสงคราม 
พิเศษกว่ากระจกเงาธรรมดาๆ ทีถ่กูมองด้วยตาเปล่า ตรงที่
มันหยุดนิง่แทนทีจ่ะท�างานในลักษณะภาพเคล่ือนไหวอย่าง
ทีเ่ราคุน้ชิน น่าสนใจทีก่ารน�าเสนอกระจกเงาในฐานะกระจก
เงาจ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นขอบของกระจกเงาเพ่ือแสดงถงึ
จดุส้ินสุดทีท่�าให้ภาพสะท้อนในกระจกตัดขาดออกจากภาพ
ความจรงิทีไ่ม่ถกูสะท้อน แต่ในขณะเดียวกนัส่ิงทีถ่กูสะท้อน
กไ็ม่สามารถจะเรยีกได้อย่างสนทิใจว่าไม่ใช่ภาพของความ-
จรงิ กระจกเงาในทีน่ีท้�าให้เกดิปฏิกริยิาทีค่ล้ายกบัตัวภาพ-
ถ่ายเอง และผลงานของอธิษว์จึงไม่อาจปฏิเสธสถานะของ
การเป็นภาพแทน แต่เป็นภาพแทนที่ฉาบทับด้วยชั้นของ
ความซับซ้อนระหว่างภาพความจริงและการสะท้อนภาพ
ความจริงเหล่านั้น 

ปฐมพล เทศประทปี เป็นศลิปินทีจ่ดัแสดงภาพจ�านวนมาก
ทีสุ่ด ถงึแม้ eclipsed จอแสดงภาพทีเ่ต็มไปด้วยเม็ดสีเล็กๆ
จะเป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวของเขาในนิทรรศการนี้ การ
จดัการกบัภาพถ่ายของศลิปินในครัง้นีค้ล้ายกบัการจดัเฟรม
ภาพถ่ายทีไ่ม่ได้เป็นการสร้างองค์ประกอบใหม่ให้กบัภาพ
หากแต่เป็นการท�าลายองค์ประกอบที่มีอยู่เดิมไปจนหมด 
(ด้วยการน�าภาพจ�านวนกว่า 3,000 ภาพ มาวางเหล่ือมเกย
ซ้อนกันให้แต่ละภาพมีพื้นที่บนเฟรมภาพละแค่ 1 pixel) 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ opinions after re-exploration 
โดยสถิตย์ ศัสตรศาสตร์ แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 
120 x 240 เซนติเมตร สองแผ่นที่วางติดกันในแนวยาว 
เป็นการจัดวางที่ท�าหน้าที่ไม่ต่างไปจากการจัดองค์ประ-
กอบภาพทิวทัศน์ที่ระนาบสองระนาบระหว่างพื้นดินและ
ท้องฟ้าแบ่งพ้ืนทีภ่าพออกเป็นสองส่วน แต่ในขณะเดียวกนั
ศลิปินกเ็ช่ือมโยงความเปลือยเปล่าอนัหมดจดงดงามในการ
เกิดขึ้นของภาพถ่ายผ่านการจัดองค์ประกอบ เข้ากับการ
ถกูเหยียบย�า่ได้ของช้ินงานและประเด็นอืน่ๆ อกีหลายอย่าง

วิรยิะ โชติปัญญาวิสุทธิ ์จดัแสดงผลงาน double exposure 
ซึ่งแสดงพื้นที่ชั่วคราวสองพื้นที่ที่ถูกน�ามาซ้อนทับกันบน
ผนงัอนัเดียวกนั โดยเน้นให้เห็นถงึความเป็นพ้ืนทีช่ั่วคราว
ของพื้นที่ทั้งสามไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากหอศิลป์สองที่
และตัวผนังที่รองรับผลงานทั้งสองชิ้น อีกส่วนหนึ่งคือ
ผลงานชุด Circling ซึ่งเน้นไปที่การทดลองเทคนิคการ
สร้างภาพด้วยกระบวนการไซยาโนไทป์ ผลลัพธ์ทีเ่กดิจาก
กระบวนการดังกล่าวบนวัสดุที่ศิลปินเลือกใช้ท�าให้เกิด
โทนสีและพ้ืนผิวทีน่�าภาพถ่ายทัว่ไปในชีวิตประจ�าวันของ
วิริยะเข้าสู่บรรยากาศสีน�้าเงินฟ้าที่ดึงวัตถุที่ปรากฏใน
ภาพเข้าไปสู่แสงเงาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่คุ้นชิน 

tence including the special characteristics that 
differentiate this particular medium from others. 
The doubt over how a photograph becomes a 
photograph or what falls into the given definition 
of the medium, or how it works, therefore, lead 
to other different possibilities rather than just 
the notion of a ‘photograph’ as a represen-
tation of something. 

An art space can be defined as an elaborated 
version of photographs as it stands on a very 
thin line between this specific medium genre 
and other possible things it can be, and clashes 
with the given conventional definition of photo-
graphs. ‘Multiple Planes’, an exhibition of photo-
graphy by curator Mary Pansanga, proposes 
new possibilities of photographs as a tool that 
helps to communicate ideas through the works 
of artists who explore the way of thinking and 
process behind the conception of photographs, 
including their existence and definitions.

Thakol Khaosa-ad repetitively digests photo-
graphs into the form of painting on wood struc-
tures, causing a connection between the origin 
of the photographs that inspire the paintings 
to be rather distant. His work leads to a com-
plication in defining the binary definitions of pho-
tographs and painting, including their meanings 
as an art form and furniture with actual func-
tionality. 

The mirror in Atit Sornsongkram’s ‘Mirrors’ 
series is more than a normal mirror one sees 
with the naked eye. What is unordinary about 
this particular mirror is its ability to pause instead 
of reflecting simultaneous moving images like 
other mirrors we are all familiar with.  The equally 
interesting aspect of the work is how it presents 
a mirror as a mirror, whose physical edges are 
indicated to define the definite boundary and 
ending, causing the reflected image to be dis-
connected from the unreflecting reality. In the 
meantime, what’s being reflected back cannot 
be definitively referred to as reality. The mirror, 
in this case, generates a reaction similar to a 
photograph, and while Sornsongkram’s work 
cannot deny its status as a representation, it 
does work as a representation layered by the 
complication between reality and its reflections. 

Pathompon Tesprateep participates in the show 
with the largest number of art pieces. While 
‘eclipsed,’ which is a screen projecting images 
of tiny colored dots, is only one work in the 
exhibition, the way he executes the photographs 
is similar to an arrangement of the frame whose 
aim is not to construct but deconstruct the entire 
existing compositions (overlapped and superim-
posed, each of the 3,000 photographs he uses 
to create this work take up only 1 pixel space). 

บน 
อธิษว์ ศรสงคราม, 
Mirrors 03, 2017, 
พิมพ์อิงค์เจ็ท

above
atit SornSongkram,  
‘mirrorS 03’, 2017,  
inkjet-Print

ล่าง
อธิษว์ ศรสงคราม, 
Mirrors 08, 2017, 
พิมพ์อิงค์เจ็ท

below
atit SornSongkram,  
‘mirrorS 08’, 2017,  
inkjet-Print

if Something iS 
in a PhotograPh, 
then even if it Still 
actually exiStS, 
the image ShowS 
one of itS PaSt 
aPPearanceS 
in the form of 
a PreSent one
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Memory Palace ของวิรดา บรรเจิดรุ่งขจร สร้างภาพ
ทีค่วรเกดิข้ึนในพ้ืนทีท่างความคดิให้ปรากฏเป็นรปูร่าง
นอกจากการปรากฏรูปของความทรงจ�า ความเฉพาะ
ของแบบจ�าลองที่ศิลปินเลือกใช้ยังน�าเราไปสู่ความ
ทรงจ�าร่วมบางอย่างกับแบบแปลนที่ไม่แตกต่างกัน
ของบ้านจดัสรรจ�านวนมากทีถ่กูสร้างข้ึนในยุคเศรษฐกจิ
เฟื่องฟู ความห่างไกลจากความทรงจ�าที่วิรดาเล่าถึง
นี้ท�าให้เรานึกถึงกระบวนการเกิดขึ้นของความทรงจ�า
ของเราเอง เมื่อโมเดลที่ศิลปินเลือกสร้างขึ้นมาเพียง
บางส่วนล้วนเกิดจากความทรงจ�าของเธอที่เคยเกิด
ขึ้นในพื้นที่นั้นๆ น่าสนใจว่า ภาพถ่ายที่ถูกเรียกว่า
เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทาบทับอยู่บนโครงสร้างไม้และ
อะคริลิคนั้นจะน�าเธอไปสู่อะไรใน Memory Palace 
นี้ที่ตัวศิลปินเองเป็นผู้สร้างและผู้อาศัยเพียงผู้เดียว

The work bears a connection with ‘opinions 
after re-exploration’ by Sathit Sattarasart. Two 
120 x 240 cm. rectangular steel plates are 
placed side by side in a vertical configura-
tion. The composition of the installation is 
indifferent from that of a landscape painting 
where two planes (earth and sky) divide 
the visual into two different sections. In the 
meantime, the artist connects the impeccable 
beauty of the photographs’ origins through 
the compositional arrangement to the way 
the work asks for viewers to stomp all over 
it and several other issues. 

Viriya Chotpanyavisut is featured in the ex-
hibition with ‘double exposure,’ presenting 
two overlapping temporary spaces on the 
same wall. The focus is put on the tempo-
rariness of the three spaces, whether it’s 
the photographs from two different galleries 
or the wall where the two works are displayed. 
The ‘Circling’ series emphasizes experimen-
tation with the image formation technique 
using the cyanotype process. The result of 
such process on the artist’s choice of materials 
renders new color tones and textures that 
bring Chotpanyavisut’s photographs of daily 
life a dark blue ambiance where the objects 
in the photographs are pulled into a different 
kind of light and shadow, far from one’s 
familiarity. 

‘Memory Palace’ by Virada Banjurtrungkajorn 
materializes a mental image into tangible 
visuals. In addition to a visualization of memo-
ries, the particularity of the model that the 
artist uses leads viewers to certain shared 
memories with the floor plan of cookie cutter 
houses being constructed during the eco-
nomic rise. The distance from memories that 
Banjurtrungkajorn talks about reminds us 
of the formation process of our own memories. 
With parts of the model being constructed 
from the artist’s memories happening in a 
certain place, it’s interesting to see how and 
where the photographs whose origins are 
associated with the present and the way 
they physically overlap with the wood and 
acrylic structure will eventually lead her into 
inside the Memory Palace that she creates 
and is the only resident of. 

bacc.or.th

บน
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์, 
double exposure, 2018, 
ผลงานจัดวางเฉพาะที่

ABOVE
ViriyA ChOtpAnyAVisut, 
‘DOuBlE ExpOsurE,’ 2018, 
sitE-spECifiC instAllAtiOn 

กลาง
(ด้านหน้า) สถิตย์ 
ศัสตรศาสตร์, opinions 
after reexploration, 2018, 
แผ่นเหล็กและยาง
(ด้านหลัง) อธิษว์ ศรสงคราม, 
Mirrors 05, 2017, พิมพ์
อิงค์เจ็ท

(frOnt) sAthit 
sAttArAsArt, ‘OpiniOns 
AftEr rE-ExplOrAtiOn,’ 
2018, mEtAl, ruBBEr
(BACK) Atit sOrnsOng- 
KrAm, ‘mirrOrs 05,’ 2017, 
inKjEt-print

ล่าง
วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร, 
Memory Palace, 2018, 
พิมพ์ UV บนอะคริลิค และ
แผ่นไม้

BElOw
VirADA BAnjurtrung- 
KAjOrn, ‘mEmOry 
pAlACE,’ 2018

ART_multiple planes_art4d262.indd   67 9/4/18   7:20 PM



68

TEXT: napaT chariTbuTra phoTo: kETsirEE wongwanarT

Attention PleAse
tHe lAtest sHoW At MAiiAM ConteMPoRARY ARt MUseUM 

BRinGs tHe AUDienCe’s Attention to tHe MeAninG 
oF tHRee WoRDs – eXit, eXile AnD eXoDUs

ท่อนหนึ่งในค�ำอธิบำยผลงำน Spirit Vitrines, 2016-2017 ของศิลปิน 
สว่ำงวงศ์ ยองห้วย เป็นบันทึกเหตุกำรณ์เข้ำสลำยกำรชุมนุมที่มหำ-
วิทยำลัยย่ำงกุ้งในปี 1962 ที่เจ้ำช้ำง ณ ยองห้วย เขียนไว้ว่ำ ในวันที่ 7 
กรกฎำคม เป็นวันที่เขำผู้เป็นอำจำรย์อยู่ในภำควิชำภำษำอังกฤษต้อง
วิ่งหนีตำยจำกห่ำกระสุนของทหำร อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลทหำรที่น�ำโดย
นำยพลเนวีนก็ออกมำชี้แจงต่อสำธำรณชนหลังจำกเหตุกำรณ์สงบ ว่ำ
เขำมีเหตุจ�ำเป็นต้องสลำยกำรชุมนุมของสหพันธ์นักศึกษำอย่ำงละมุน-
ละม่อม แต่น่ำเสียดำยว่ำกระสุนจริงที่ยิงไปแค่ 16 นัดนั้นเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 16 รำย ข้อควำมข้ำงต้นเป็นแพทเทิร์นค�ำพูดที่ดูแล้วคล้ำย
กับบำงเหตุกำรณ์ในประเทศไทยจนน่ำตกใจ และเป็นเครื่องเตือนใจที่
บอกกบัเรำว่ำในสถำนกำรณ์โลกปัจจบุนันัน้ ต่ำงเต็มไปด้วยวิกฤติกำรณ์
ทำงมนษุยธรรมแบบนีน้บัไม่ถ้วน นทิรรศกำร DIASPORA: Exit, Exile, 
Exodus of Southeast Asia จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 4 มีนำคม - 1 ตุลำคม
ที่ MAIIAM Contemporary Art Museum หยิบเอำเรื่องรำวของกำร
พลัดถิน่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ต้ังแต่ในยุคสงครำมเวียดนำม
ขึ้นมำสู่กำรรับรู้ของคนทั่วไปอีกครั้ง โดยมี Loredana Pazzini-Parac-
ciani เป็นควิเรเตอร์ผู้คดัเลือกผลงำนจำกศลิปิน 18 คน คละกนัระหว่ำง
ศลิปินคน “ใน” เหตุกำรณ์ และศลิปินทีพ่ำตัวเองเข้ำไปศกึษำปรำกฏกำรณ์ 

An excerpt from the description of Spirit Vitrines, 2016-2017, 
the work of artist, Sawangwongse Yawnghwe provides docu-
mentation of the violent suppression of a student demon-
stration at Rangoon University in 1962. The text is taken 
from Chao Tzang of Yawnghwe’s writing about the incident 
that took place on July 7th, when he, a professor of the univer-
sity’s English department at the time, had to escape the 
bullets fired from the guns of soldiers under the military 
regime led by General Ne Win, who later, after gaining 
control over the situation, made a public announcement 
stating that a peaceful approach was taken to cease the 
protest, and that, unfortunately, the 16 bullets that were 
fired caused 16 people to lose their lives. The similarity 
between the aforementioned message and things that were 
said about certain incidents in Thailand is not only sadly 
uncanny but also a reminder that the world has never seen 
rest from human rights crises. The exhibition, DIASPORA: 
Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia, held between the 4th

of March and  the 1st of October 2018 at MAIIAM Contem-
porary Art Museum brings the stories of diaspora in the 
Southeast Asian region since the Vietnam War back 

หน้านี้
มนุษย์เงำ, 2017-2018 โดย 
นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล

This pagE
Mr. shaDow, (2017-2018) by 
nonTawaT nuMbEnchapol

หน้าตรงข้าม
บน, Shan State Army, (2017) 
และ War Zone in Kachin State 
and Northern Shan State, 
(2017) โดย สว่ำงวงศ์ ยองห้วย
ล่ำง, I Svay Sareth, Eat Rubber 
Sandals, (2015) โดย Svay 
Sareth

opposiTE pagE 
abovE, shan sTaTE arMy, 
(2017) anD war ZonE in kachin 
sTaTE anD norThErn shan  
sTaTE, (2017) by sawang- 
wongsE yawnghwE 
bElow, i svay sarETh, EaT 
rubbEr sanDals, (2015)  
by svay sarETh

ART_DIASPORA_art4d262.indd   68 9/4/18   10:57 PM



69

art

สว่างวงศ์ ยองห้วย บุตรชายของเจ้าช้าง ณ ยองห้วย 
(ผู้เขียนบันทึกข้างต้น) และหลานแท้ๆ ของเจ้าส่วย-
แต๊ก ประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพพม่าต้องหลบ
หนีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1962 เขามีผลงาน
จัดแสดงถึง 4 ชิ้นในนิทรรศการนี้ ที่เป็นการดึงเอา
ความทรงจ�าต่อประวัติศาสตร์ทีไ่ม่เคยถกูบนัทกึมาท�า
archive ด้วยการท�างานศิลปะ เช่น War Zone in 
Kachin State and Northern Shan State, 2017 
เพ้นท์ติ้งภาพการต่อสู้ของกองทัพรัฐฉาน (SSA) ที่
เจ้านางเฮือนค�ามหาเทวีแห่งยองห้วย ภริยาของเจ้า
ส่วยแต๊ก ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของศิลปินเป็นผู้ก่อตั้ง หรือ
ภาพเพ้นท์ติ้งที่ศิลปินผลิตซ�้าภาพถ่ายหมู่กองก�าลัง
รัฐฉานในปี 1970 ใน Shane State Army, 2017

I, Svay Sareth, eat rubber sandals, 2015 วิดีโอ
อาร์ตความยาวเกือบ 10 นาที ฉายภาพศิลปินนั่งอยู่
บนโต๊ะค่อยๆ หยิบเอารองเท้าแตะยางรถยนต์สีด�า
ข้ึนมาเคี้ยวแกล้มน�้าชาบนโต๊ะไม้ที่มีฉากหลังเป็น
แคมป์พักชั่วคราวแห่งหนึ่ง Svay Sareth มีชีวิตอยู่ใน
ช่วงผันผวนทางการเมืองของกัมพูชา ทั้งระหว่างและ
หลังการปกครองของเขมรแดง รวมถึงเวลา 13 ปี 
ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์อพยพ Site Two Refugee 
Camp บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส�าหรับเขาและ
ผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ รองเท้าแตะยางรถยนต์สีด�าคือสัญ-
ลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ที่พวกเวียดกงและเขมรแดง
นยิมใส่กนั และการฝืนทนกดัทนเคีย้วและถ่มถยุรองเท้า
ก็แสดงถึงบาดแผลที่ไม่อาจเลือนหายได้ง่ายๆ ในใจ
ของศิลปินได้เป็นอย่างดี ส่วนเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเรา
เข้ามาคงจะเป็นเรื่องราวในผลงาน ไกลบ้าน, 2017 

for the general public to revisit with Loredana 
Pazzini-Paracciani acting as the curator 
who selected the works of 18 artists, some 
of whom were there when the incidents took 
place, while some are artists who look into 
the phenomenon through different artistic 
approaches. 

Sawangwongse Yawnghwe, son of Chao Tzang 
of Yawnghwe (the writer of the aforemetioned 
document) and grandson of Sao Shwe Thaik, 
the first president of the Union of Burma es-
caped to Thailand in 1962. Four of his works, 
which were featured in the exhibition, retrieve 
and archive undocumented memories of the 
country’s history in the form of artistic crea-
tions such as ‘War Zone in Kachin State and 
Northern Shan State,’ 2017, a painting of the 
fight of the Shan State Army (SSA) founded 
by Sao Nang Hearn Hkam Mahadevi of Yaw-
nghwe, the artist’s biological grandmother, 
or the painting titled  ‘Shane State Army,’ 
2017, which is a reproduction of a group 
photographs of the Shan State Army taken 
in 1970.

‘I, Svay Sareth, eat rubber sandals,’ 2015, 
an almost 10-minute-long work of video art, 
depicts footage of the artist sitting on a table 
as he gradually picks up a black rubber san-
dal and chews on it while drinking his tea 
with some sort of temporary camp acting 
as a backdrop. Svay Sareth has lived through 
Cambodia’s extended period of political 

the predicament 
of the artist who 
disturbingly chews 
and spits out the 
rubber sandal con-
veys the uncured 
wound in the artist’s 
heart
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ของ ปพนศักดิ์ ละออ ที่เกี่ยวกับระบบ censorship ในไทย ปพนศักดิ์วิพากษ์การบังคับ
ใช้กฎหมาย censorship ทีเ่นรเทศคนไทยหลายๆ ออกนอกประเทศไป ด้วยการเซน็เซอร์
ใบหน้าของบุคคลเหล่านั้นจนแทบจะเหมือนกันหมด ซึ่งถึงแม้ใบหน้าที่เหมือนๆ กันหมด
จะลดทอนให้ประเด็นของภาพไม่ไปแตะกับประเด็นการเมืองที่พัวพันอยู่กับแต่ละบุคคล 
แต่ผลงานที่ว่านี้ก็สื่อสารสถานการณ์บางอย่างในเมืองไทยได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อมันประจัน
หน้ากับภาพถ่ายชาวบ้านชาวม้งในชุดทหาร Attention; Hmong Veterans, 2015 ที่
ศิลปิน Pao Houa Her เข้าไปถ่ายกิจกรรมการสดุดีวีรบุรุษทหารม้งที่มีส่วนอย่างมากใน
ช่วงสงครามเวียดนาม แต่กลับไม่เคยได้รับการยกย่องจากกองทัพทหารอเมริกัน 

turmoil both between and after the Khmer Rouge regime including the 13 
years he spent living in Site Two Refugee Camp on the Thai-Cambodian 
border. To him and other refugees, the black rubber sandals symbolize 
Communism and were widely worn by the Viet Cong and the Khmer Rouge. 
The predicament of the artist who disturbingly chews and spits out the rub-
ber sandal conveys the uncured wound in the artist’s heart. A more relatable 
incident is portrayed in ‘Far From Home (THEM),’ 2017 by Paphonsak La-or. 
The work revolves around the censorship system in Thailand and the artist’s 
critique of the censorship laws that force many people to live in exile. The 
faces of these individuals are censored to look practically the same, and 
while the unidentified faces keep the work’s grand narrative away from 
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การเล่าเรื่องของศิลปินคนในเหตุการณ์ท�าให้ระยะ
ระหว่างคนดูกับเหตุการณ์ต่างๆ ร่นเข้ามาแทบจะ
ประชิดกัน และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับ
ความฉาวโฉ่ในประวัติศาสตร์ไปโดยปริยาย อย่างไร
ก็ตาม มีผลงานอีกกลุ่มที่ท�างานต่างออกไป โดยเปิด
พื้นที่ให้คนดูได้ค่อยๆ แกะความหมายจากผลงาน
กันเอาเอง The Nameless, 2015 วิดีโออาร์ตที่ Ho 
Tzu Nyen ถอดเอาฉากต่างๆ ในภาพยนตร์ที่มี Tony 
Leung เป็นนักแสดงน�า ทั้งในภาพยนตร์ของ Wong 
Kar-wai หรือใน City of Sadness (1986) ที่ว่าด้วย
ประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวันในยุคเปลี่ยนผ่าน
จากการปกครองของญี่ปุ่นมาเป็นการปกครองของ
พรรคก๊งมินตั๋งจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมไปถึง The 
Grandmaster (2013) ภาพยนตร์อัตชีวประวัติของ
ยอดปรมาจารย์กงัฟู Yip Man มาเรยีงร้อยเข้าด้วยกนั 
และควบคมุเนือ้หาของวิดีโอช้ินนีด้้วยการใส่ค�าบรรยาย 
เล่าถงึชีวิตของ Lai Teck เลขานกุารพรรคคอมมิวนสิต์
มลายา และสายลับรับใช้กองก�าลังลับของอังกฤษ
และฝรั่งเศส ก่อนจะแปรพักตร์ไปเข้ากับญี่ปุ่นในช่วง
หลังสงคราม เพื่อพูดถึงสภาวะการไร้ตัวตน และอัต-
ลักษณ์ของคนทีเ่ปล่ียนแปลงไปเรือ่ยๆ จากแรงกดดัน
ทางการเมือง เช่นเดียวกันกับผลงานวิดีโออาร์ตของ 
นนทวัฒน์ น�าเบญจพล Green Canvas Doi Army 
Combat Boots, 2016-2017 และมนุษย์เงา, 2016-
2017 ที่เป็นภาพชีวิตไร้ทางเลือกของยุวชนทหารใน
กองก�าลังรัฐฉานที่ถูกปลูกฝังความคิดแบบชาตินิยม
จนสูญเสียชีวิตวัยเยาว์ และตัวตนของเขาไปให้กับ
การฝึกปฏิบัตการทางทหารเพื่อเตรียมพร้อมรับ
สงครามที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้น

อันที่จริงคิวเรเตอร์ Loredana Pazzini-Paracciani 
ออกตัวไว้แต่ต้นแล้วว่า เธอไม่ได้ต้องการท�านิทรรศ-
การเซอร์เวย์ศิลปะที่ว่าด้วยการพลัดถิ่น แต่นี่เป็นโชว์
ที่เธอต้องการพูดถึงการพลัดถิ่นในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย โดย

the political issues surrounding them, it acts 
as a perfect illustration of a certain situation 
going on in Thailand when installed facing 
the portraits of Hmong villagers dressed up 
in military uniform in ‘Attention; Hmong Vete-
rans,’ 2015 by Pao Houa Her, who was pho-
tographing the activity honoring the Hmong 
military heroes who fought alongside the 
United States military during the Vietnam 
War, but have never been recognized by 
the U.S. for their sacrifice.

Each artist’s storytelling makes the distance 
between viewers and the depicted incidents 
so close that they almost clash. It stimulates 
viewers’ engagement in these scandals in 
history. Nevertheless, another group of works 
takes a different approach by gradually 
allowing viewers to form their own interpre-
tations of what they see and experience. ‘The 
Nameless,’ 2015, a work of video art by Ho 
Tzu Nyen, utilizes different scenes in movies 
that have Tony Leung as the leading actor, 
from Wong Kar-wai’s classics to City of 
Sadness (1986), which talks about the his-
tory of Taiwan in the transitioning period from 
being under Japanese rule to Kuomintang’s 
government from Mainland China. The video 
also features parts of The Grandmaster (2013), 
an autobiographical movie of Yip Man, the 
Kung Fu master. Descriptions are added to 
control the tone of the video and the work tells 
the life story of Lai Teck, Secretary-General 
of the Malayan Communist Party who also 
served as a secret agent to the British and 
French security services before switching 
sides to serve Japan after the war. The work 
talks about the state where one’s identity be-
comes absent and constantly changeable 
due to political pressure. Nontawat Num-
benchapol’s Green Canvas Doi Army Combat 

หน้าตรงข้าม
ผลงาน ไกลบ้าน, 2017 
ของปพนศักดิ์ ละออ ที่
ตั้งประจันกับ Attention; 
Hmong Veterans, 2015 
โดย Pao Houa Her
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(them), 2017 by  
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cOnfrOnt with 
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บน, The Nameless, 
(2015) โดย Ho Tzu Nyen
ล่าง, Green Canvas Doi 
Army Combat Boots, 
(2016-2017) โดย 
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เฉพาะการไฮไลท์ 3 รปูแบบของการพลัดถิน่นัน่คอื Exit, Exile 
และ Exodus ซึ่งท�าให้นิทรรศการน�าเสนอมากกว่าประวัติ-
ศาสตร์การพลัดถิน่ แต่รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ ทีท่�าให้เกดิการโยก-
ย้ายถิ่นฐานของคนในยุคนี้อย่างแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แรงงานต่างชาติเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่
ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตส�าคัญในหลายๆ อุต-
สาหกรรม และเมื่อแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่าคนไทย
กลายเป็นตัวเลือกแรกของกลุ่มธุรกิจเหล่านั้นที่หวังลดต้นทุน
การผลิตเพื่อแข่งขันในตลาด ผลงานของ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์-
วิวัฒน์ สะท้อนถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรงที่ต�่ายิ่งกว่า
ค่าแรงขั้นต�่าในวิดีโออาร์ต Fabric, 2017 เธอตั้งต้นงานรีเสิร์ช
โดยย้อนกลับไปถึงการดิ้นรนของแรงงานญี่ปุ่นในสมัยเมจิ 
ไล่มาจนถึงความเป็นอยู่ของแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และไทย ก่อนจะร่วมกับแรงงาน
เหล่านั้นถักทอเศษผ้าที่ศิลปินเก็บสะสมจากโรงงานหลายๆ 
แห่ง มาเป็นผ้าผืนใหญ่ที่จัดแสดงในนิทรรศการ

ศลิปินอกีคนทีท่�างานในประเด็นเดียวกนันีไ้ด้น่าสนใจคอื นพัินธ์ 
โอฬารนิเวศน์ The storm continues to rage outside and 
the wind sweeps relentlessly across the land from the 
same direction, 2014-2015 เล่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคด้วยเหรียญกษาปณ์เมียนมาที่หลอมขึ้ินจากเหรียญ
กษาปณ์ไทย เช่นเดียวกันกับ Signal, 2016-ongoing วิดีโอ
อินสตอลเลชั่นที่ติดอยู่บนผนังถึง 4 จุดในพื้นที่นิทรรศการ 
เป็นภาพและเสียงฝีเท้าของบุคคลนิรนามที่ก�าลังวิ่งไปรอบๆ 

Boots,’ 2016-2017 and ‘Mr. SHADOW,’ 2016-2017, 
portray the option-less life of soldiers in Shan State’s 
youth army who have been so brainwashed by na-
tionalist ideologies that they have lost their experience 
of childhood and identity to military training for the 
seemingly perpetual war. 

The curator, Loredana Pazzini-Paracciani, said from 
the beginning that it has never been her intention to 
create an exhibition of an artistic survey over diaspora, 
and that the show is her attempt to discuss the phe-
nomenon through the works of Contemporary art, 
with the highlights being placed on three different 
types of diaspora: Exit, Exile  and  Exodus. Such inten-
tion causes the exhibition’s narrative to encompass 
not just the history of diaspora, but also other fac-
tors that contribute to the migration of modern-day 
people such as economic drivers. 

From past to present, foreign labor has always been 
a significant mechanism that contributes a great 
deal to the country’s development, especially within 
Thailand, which has turned itself into an important 
production base for several industries.  Foreign labor 
with comparatively lower wages than the Thai work-
force becomes the first choice for business opera-
tors who are looking to cut manufacturing costs 
to attain a greater competitive edge in the market. 
Piyarat Piyapongwiwat’s work reflects the exploita-
tion of foreign labor working below minimum wage 
in the work of video art ‘Fabric,’ 2017 where she begins 
the artistic process with research that goes back 

It’s the InvIsIble 
exIstence of these 
mIgrated IndIvIduals 
whose IdentItIes 
have not yet been 
recognIzed or 
confIrmed
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พื้นที่ เราจะเห็นตัวชายคนนั้นได้เพียงเสี้ยววินาทีที่เขาวิ่ง
ผ่านจอหนึ่ง ก่อนที่เขาจะไปปรากฏอีกจอหนึ่ง และเป็น
เช่นนี้ในจอวิดีโอทั้ง 4 จอไปตลอดระยะเวลา 7 เดือนของ
นิทรรศการ ศิลปินได้รับความร่วมมือจาก Sai Laung 
Hseng แรงงานเมียนมาในเชียงใหม่ ผู้สละเวลามาวิ่งผ่าน
กล้องที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และการ
ปรากฏเป็นพักๆ อย่างสม�่าเสมอของ Sai Laung Hseng 
ก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติในไทย
ได้เป็นอย่างดี ศิลปินกล่าวไว้ว่า “พวกเขาอยู่รอบๆ เรา” 
มันเป็นการด�ารงอยู่ที่มองไม่เห็นของผู้อพยพ แต่ไม่ได้รับ
การรับรองตัวตนอย่างเป็นทางการ “เป็นการคงอยู่ที่ถูก
ระงับไว้ แต่ชีวิตกลับต้องด�าเนินไปบนการเปลี่ยนผ่าน
ตลอดกาล”

การเกิดข้ึนของ DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of 
Southeast Asia ครั้งนี้มีนัยส�าคัญ เพราะประเด็นเรื่อง
ปัญหาการพลัดถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรอยู่ในความสนใจ
ของภาครฐั กลับมาอดัแน่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์เอกชน ในพ้ืนที่
ห่างไกลจากศนูย์กลางการปกครองอย่างเมืองเชียงใหม่แห่ง
นี้ คงไม่เหมาะสมที่จะเหมารวมตรงนี้ว่า ภาครัฐไม่ได้ให้
ความสนใจประเด็นเหล่านีม้ากเท่าทีค่วร แต่ควรมองในอกี-
ประเด็นว่า เชียงใหม่นั้นเหมาะสมทีเดียวส�าหรับนิทรรศ-
การนี้ MAIIAM มอบพื้นที่ให้กับศิลปินได้มีโอกาสพูดถึง
การพลัดถ่ินตรงพ้ืนที่ที่เกือบจะประชิดกับดินแดนที่เขา
จากมา จนเป็นไปได้ว่าเสียงของพวกเขาที่ดังก้องอยู่ใน
ห้องนิทรรศการนี้จะลอยข้ามเส้นแบ่งเขตแดนไปเข้าหู
ใครสักคนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง

หน้าตรงข้าม 
บน, Fabric, (2017) โดย 
ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
ล่าง, The storm continues 
to rage outside and the 
wind sweeps relentlessly 
across the land from the 
same direction, (2014-
2015) โดยนิพันธ์ โอฬาร-
นิเวศน์
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above, Fabric, (2017) by 
piyarat piyapongwiwat
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and the wind sweeps 
relentlessly across 
the land From the same 
direction, (2014-2015)  
by nipan oranniwesna

หน้านี้
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ล่าง, ไม้, 2017 โดย 
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
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to the struggle of Japanese labor during the Meiji 
Era all the way to the living conditions of workers 
in special economic zones in Cambodia, Vietnam, 
Myanmar and Thailand. Piyapongwiwat, together 
with these workers, created a large textile made of 
woven scraps of cloth collected from different 
factories. The finished piece is also displayed 
at the exhibition as a part of her work.

Another artist who tackles this same issue into 
a highly interesting work is Nipan Oranniwesna. 
‘The storm continues to rage outside and the 
wind sweeps relentlessly across the land from 
the same direction,’ 2014-2015, recounts the eco-
nomic relations within the region using Myanmar 
coins made of metal from melted Thai coins. 
‘Signal,’ 2016-ongoing is a video installation 
projected on four different spots of the walls of 
the exhibition room. The videos show the sounds 
and moving images of an anonymous individual 
who is running around the exhibition space. 
For a split second he appears on one screen 
before later appearing on all four screens se-
quentially. The loop continues throughout the 
seven month period of the exhibition. The artist 
collaborated with Sai Laung Hseng, a Burmese 
worker in Chiang Mai who devoted his time to 
record a run in front of the cameras installed at 
different parts of the museum. The sporadic and 
consistent appearance of Sai Laung Hseng 
portrays an interesting connection with the lives 
of foreign laborers in Thailand. “They’re around 
us,” said the artist. It’s the invisible existence 
of these migrated individuals whose identities 
have not yet been recognized or confirmed. “It’s 
suspension of existence while a life continues 
in an endless transitioning state.”

The birth of DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of 
Southeast Asia comes with a significant impli-
cation simply because the issue of diaspora, 
which is something that should be considered 
a matter and responsibility of the State, has been 
packed in a private museum in Chiang Mai, far 
away from the center of the government. While 
it would be inappropriate to draw the conclusion 
that the government has failed to acknowledge 
the issue, in a way, Chiang Mai is a perfectly 
suitable place for an exhibition of such grand 
narrative and content to take place. MAIIAM has 
provided a platform for artists to discuss the 
issue of diaspora within the space that is physi-
cally near the place they left behind. Perhaps 
the voices spoken and echoed in that exhibition 
room will make their way across the border and 
be heard by someone on the other side.

maiiam.com
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mediaTeXT: wichiT horyingsawad PhoTo: keTsiree wongwan

Takeshi Nakagawa เขียนไว้ในบทนำ�ของ ‘เรือนญี่ปุ่น: 
พ้ืนท่ี, คว�มทรงจำ� และถ้อยคำ�’ (ช่ือภ�ษ�ไทยของหนังสือ
เล่มนี้) ว่�เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อสร้�งคว�มกระจ่�ง
แก่ตนเองในเร่ืองของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบ้�นและสถ�-
ปัตยกรรม ต�มคำ�กล่�วท่ีว่� “สถ�ปัตยกรรมเร่ิมต้นท่ีบ้�น
และจบลงท่ีบ้�น” สำ�หรับเข�แล้ว “บ้�น” คือพ้ืนฐ�นเร่ิมต้น
ในก�รฝึกฝนและทำ�คว�มเข้�ใจเพ่ือเป็นสถ�ปนิก โดยบ้�น
ที่เข�สนใจและมีคว�มรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษคือบ้�นแบบ
ประเพณีญ่ีปุ่น เน้ือห�ภ�ยในเล่มถูกแบ่งประเด็นเพิ่ือเข้�ไป
ทำ�คว�มเข้�ใจออกเป็นหัวข้อหลักๆ คือ พ้ืนท่ีขอบเขต ตัว
แบ่งแยก สถ�นท่ี ส่วนประกอบ ตัวจบ วัสดุ และสัญลักษณ์

Nakagawa พ�ผู้อ่�นเข้�ไปทำ�คว�มรู้จักกับองค์ประกอบต่�งๆ 
ในแต่ละหัวข้อผ่�นคำ�ศัพท์และพัฒน�ก�รของมันในยุคสมัย
ต่�งๆ ผสมผส�นกับเรื่องร�วต่�งๆ ที่ยังคงติดตรึงอยู่ใน
คว�มทรงจำ�ของเข� อีกท้ังยังสอดแทรกไปด้วยร�ยละเอียด
ท�งด้�นสังคม วัฒนธรรม และประวัติศ�สตร์ ผ่�นถ้อยคำ�
ท่ีเรียบง่�ย กระชับ บ�งคร้ังก็ต้ังคำ�ถ�มชวนให้ขบคิด และ
พย�ย�มชี้ให้เห็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่มีคว�มงดง�ม
ได้อย่�งน่�สนใจ อ�ทิ ในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องตัวแบ่งแยก 
fusuma หรือบ�นเล่ือนแบบญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นตัวก้ันพ้ืนท่ี ท่ีโดย
คุณสมบัติของมันแล้วทำ�ให้เร�ยังส�ม�รถรู้สึกถึงก�รมีอยู่
ของคนอีกฟ�กหน่ึงแม้จะไม่ส�ม�รถมองเห็น ซ่ึงเข�เช่ือว่�
ถ้�ก้ันด้วยผนังหน�แล้วจะไม่ทำ�ให้เกิดจินตน�ก�รแบบน้ี 
fusuma ทำ�ให้เกิดระยะห่�งที่ซับซ้อนระหว่�งพื้นที่ ซึ่ง 
Nakagawa เช่ือว่�น่ีเป็นคว�มสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนท่ี
ไม่มีอะไรแทนท่ีได้ และยังเป็นสุนทรียภ�พในชีวิตประจำ�
วันท่ีสะท้อนออกม�เป็นม�รย�ทท�งสังคมของญ่ีปุ่น

หนังสือเล่มน้ีแปลเป็นภ�ษ�ไทยโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ 
ซ่ึงเป็นลูกศิษย์ของ Takeshi Nakagawa ท่ีภ�ควิช�ประวัติ-
ศ�สตร์สถ�ปัตยกรรม มห�วิทย�ลัยว�เซดะ ในฉบับแปล
ภ�ษ�ไทยน้ัน ชัยยศได้เดินท�งไปถ่�ยภ�พบ้�นเกือบท้ังหมด
ท่ีเป็นภ�พประกอบในเล่มน้ีด้วยตนเอง ซ่ึงทำ�ให้ฉบับภ�ษ�
ไทยมีภ�พประกอบท่ีแตกต่�งไปจ�กฉบับภ�ษ�ญ่ีปุ่นและ
อังกฤษท่ีได้ออกม�แล้วก่อนหน้�น้ี แต่ถึงอย่�งน้ันก็ยังคง
เก็บเน้ือห�ท่ีอ�จ�รย์ของเข�ต้องก�รส่ือเอ�ไว้อย่�งครบถ้วน 
ชัยยศได้เขียนเอ�ไว้ในบทส่งท้�ยเล่มว่� ถึงแม้ว่�หนังสือ
เล่มน้ีจะเป็นเหมือนหนังสือสถ�ปัตยกรรม แต่สำ�หรับเข�
แล้วมันเป็นหนังสือท่ีว่�ด้วยสุนทรียภ�พของก�รอยู่อ�ศัย
ม�กกว่� วิถีชีวิตในบ้�นน้ันไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่�น้ัน 
แต่ยังเป็นเร่ืองท�งจิตวิทย�และคว�มง�มอีกด้วย

Takeshi Nakagawa wrote in the introduction of The 

Japanese House: In Space, Memory, and Language 

that this book was written as a self-clarification of his 

understanding of the relationship between houses and 

architecture, following the “architecture begins and 

ends at the house,” saying. To him, a ‘house’ is the basis 

of architectural training and understanding of the art 

and science of architecture with traditional Japanese 

houses being the kind of house he is particularly in-

terested in.

Nakagawa brings his readers to understand different 

compositions through topics, vocabulary and develop-

ments of this specific genre of architecture throughout 

different time periods. He combines such information 

with his personal memories, as well as social, cultural 

and historical details, all of which are told in a simple, 

suspect language. His stories sometimes ignite curiosity 

and contemplation, and at times, interestingly point out 

beautiful and delicate observations such as fusuma or 

Japanese sliding partitions, which are used to divide 

spaces. With fusuma’s physical characteristics that 

allow for one to realize the existence of another person 

on the other side, Nakagawa believes that such imagina-

tion might have never been rendered if the spaces were 

partitioned with a big, dense wall. Fusuma creates a 

complex distance between spaces, which Nakagawa 

views as an incredibly delicate relationship that cannot 

be relocated or replaced. It grants the aesthetics of 

everyday living that also reflect the Japanese’s idiosyn-

cratic social etiquette.  

The Thai edition of the text has been translated by 

Chaiyosh Isavorapant, who was Nakagawa’s student 

at the Department of Architectural History of Waseda 

University. Isavorapant personally traveled across 

Japan to photograph all the houses from the book, 

which causes the Thai version to be a bit different from 

the Japanese and English editions published earlier. 

Nevertheless, all the contents written by Nakagawa 

are perfectly kept and translated. Isavorapant writes 

in the epilogue of the book that even though The 

Japanese House: In Space, Memory, and Language is 

an architectural book, to him, it is a book about the 

aesthetics of living for the human’s way of life gradually 

formed within the physical spaces of a house goes 

beyond the aspect of functionality to beauty and even 

psychology.  

fb.com/เรือนญ่ีปุ่น-610761232629408

The Japanese house: 
In space, MeMory and 
Language (ThaI edITIon)
Takeshi nakagawa, 
chaiyosh Isavorapant (transl.) 
hardcover, 280 pages, 17x24.5 cm
IsBn: 978-616-468-476-8
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หากบทนิยามสามารถถูกให้คำาจำากัดความจากการดึงเอาความหมายและเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของวัตถุและสาระสำาคัญแล้ว อะไรคือส่ิงท่ีนิยามสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน? หรือใน
ทางตรงกันข้าม นิยามของสถาปัตยกรรมนั้นคืออะไรกันแน่? การอ่านและศึกษาประวัติ-
ศาสตร์สถาปัตยกรรม ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา ควบคู่ไปกับการเรียน
การสอนทางปัญญา และบริบทของเวลาในแต่ละยุคสมัยนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำาได้และ
ทำากันมาช้านาน ในขณะท่ีการตามรอยความเปล่ียนแปลงจากกระบวนการเคล่ือนไหวทาง
สถาปัตยกรรมหน่ึงไปสู่อีกส่ิงหน่ึงก็สามารถทำาได้ผ่านการแกะรอยย้อนหลังไปดูการวิวัฒน์
ของสังคม เพื่อสำารวจตรวจตรากฎเกณฑ์ข้อบังคับและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง 
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เอง คำาถามและการตั้งคำาถามต่อสถาปัตยกรรม ในที่สุดแล้วก็ยังคง
ผูกพันอยู่กับคำาถามและการต้ังคำาถามต่อกระแสของสังคม แต่จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือแนวความ-
คิดความเช่ือต่างๆ ได้รับการปลดเปล้ืองออกจากโลกมากข้ึนเร่ือยๆ? และจะเกิดอะไรข้ึนกับ
นิยามของสังคมและสถาปัตยกรรม เม่ือมันกลายเป็นอะไรท่ีไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่าตัว
ของมันเองอีกต่อไป?

Non-Referential Architecture เขียนขึ้นโดย Markus Breitschmid จากความคิดของ 
Valerio Olgiati คือถ้อยแถลงของสถาปัตยกรรมแบบใหม่ สถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เป็น
ทั้งการฉกฉวยแนวคิดหรือเป็นภาพสะท้อนของสังคมใด สถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เป็นทั้ง
สัญลักษณ์หรือประวัติศาสตร์ หากแต่เป็นสถาปัตยกรรมอันบริสุทธ์ิท่ีไร้นัยยใดอ่ืนเจือปน 
Olgiati เสนอว่าการปราศจากสิ่งอ้างอิง หรือ ‘non-referentiality’ นั้น คือหนทางเดียวที่
จะให้กำาเนิดอาคารท่ีเป็นเหตุเป็นผลในโลกท่ีส่ิงบ่งช้ีความหมายอันเรียบง่ายน้ันไม่ปรากฏให้
เห็นอีกต่อไปแล้ว สถาปัตยกรรมท่ีไม่อ้างอิงตัวเองกับส่ิงใด (non-referential architecture) 
น้ัน ไม่ใช่สถาปัตยกรรมท่ีอยู่รอดในฐานะของตัวนำาความหมายอ้างอิงหรือสัญญะของส่ิง
ท่ีอยู่นอกเหนือความเป็นตัวมัน ด้วยโครงสร้างท่ีวางออกมาเป็นหนังสือขนาดย่อม ตัวหนังสือ
วางเค้าโครงหลักเจ็ดประการของสถาปัตยกรรมท่ีไม่อ้างอิงตัวเองกับส่ิงใดออกเป็น ประสบ-
การณ์ของพ้ืนท่ี ความเป็นหน่ึงเดียว ความใหม่ การก่อสร้าง ความขัดแย้ง ความเป็นระเบียบ 
และการสร้างเหตุผล (Experience of Space, Oneness, Newness, Construction, Contra-
diction, Order และ Sensemaking) สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เป็นการตีความ
หลักการพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมข้ึนมาใหม่ ทำาการศึกษาและทำาความเข้าใจส่ิงท่ีตรงกัน
ข้ามกับฉากหลังของโลกท่ีไร้การอ้างอิง และเน่ืองจากสถาปัตยกรรมท่ีไม่อ้างอิงตัวเองกับ
ส่ิงใดไม่ใช่ส่วนผสมท่ีว่าด้วยเร่ืองของรูปแบบ Olgiati จึงเลือกท่ีจะละเว้นการใส่การอ้างอิง 
รูปภาพและภาพถ่ายประกอบใดๆ เพ่ือท่ีตัวเน้ือความจะได้ทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
สถาปัตยกรรมท่ีไม่อ้างอิงตัวเองกับส่ิงใดได้อีกที

If definition can be defined by the extraction of meaning and the distinctness of 

an object and subject matter, then what defines the architecture of today? Or 

rather, what is its definition? It has always been possible to read the history of 

architecture and its subsequent progress alongside the intellectual pedagogy 

and the context of its time. The shift from one architectural movement to the next 

can be traced by performing a retroactive inquest on society so that its laws (and 

flaws) can unfold. In this way, the questions and questioning of architecture is 

ultimately tied to the questions and questioning of the social current. But what 

happens when the world is increasingly stripped of ideology? What happens to 

the definition of society, thus of architecture, when it becomes nothing more and 

nothing less than itself?

Non-Referential Architecture, ideated by Valerio Olgiati and written by Markus 

Breitschmid, is a manifesto for a new kind of architecture, an architecture that is 

neither the appropriation of an ideology nor a reflection of society, an architecture 

that is not symbolic or historical but purely architectural. Olgiati proposes that 

‘non-referentiality is the only way to conceive buildings that make sense in a world 

in which simple attributions of meaning no longer exist… non-referential architec-

ture is not an architecture that subsists as a referential vessel or as a symbol of 

something outside itself.’ Structured as a pamphlet, the book outlines the seven 

principles of non-referential architecture – Experience of Space, Oneness, New-

ness, Construction, Contradiction, Order and Sensemaking. These are nothing 

new but are reinterpretations of fundamental architectural principles, read against 

the backdrop of a non-referential world. Since Non-Referential Architecture is not 

a stylistic formula, Olgiati consciously chooses to omit citations, drawings and 

photographs so that it can become a reference for a non-referential architecture.

simonettbaer.com

NON-REFERENTIAL ARCHITECTURE
Valerio Olgiati, Markus Breitschmid
Simonett & Baer, 2018
Hardcover, 128 pages, 14x21 cm
ISBN 978-3-906313-19-1
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Sabha Collaborative Seating™
Sofa / Furniture

Sabha หรือ ซา-พา ในภาษาฮินดี แปลว่า
‘อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ’ เป็นท้ังช่ืองานออกแบบ
ชุดโซฟารุ่นใหม่จาก Herman Miller และ
ยังสอดคล้องไปกับแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
งานชุดนี้ที่มีเป้าเหมายในเชิงฟังก์ชั่นก็เพื่อให้
ผู้ใช้เกิดการ ‘ทำางานร่วมกัน’ อย่างมีประสิทธิ-
ภาพด้วย

หลังจากเข้าไปศึกษาพฤติกรรมและวิธีการ
ทำางานขององค์กรรูปแบบต่างๆ ทีมวิจัยของ 
Herman Miller ก็พบว่า หากเราสามารถออก-
แบบเฟอร์นิเจอร์สำานักงานที่คำานึงถึงผู้ใช้ได้
มากขึ้นเท่าไหร่ ประสิทธิภาพจากการทำางาน
ร่วมกันของพนักงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 
Sabha Cobllaborative Seating™ ชุดนี้จึงถูก
ดีไซน์เพ่ือตอบโจทย์ดังกล่าว โดยทีมออกแบบ
สร้างสรรค์งานคอลเล็คชั่นนี้ให้เป็นโซฟาแบบ
โมดูล่าร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเลือกจัดวางแบบ
แยกชิ้นหรือนำามาเรียงต่อกันเพื่อให้เหมาะสม
กับพฤติกรรมการทำางานของแต่ละบุคคล 
กลุ่มอาชีพ ตลอดจนรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ผู้ใช้
กลุ่มเล็กๆ ขนาด 2 คน ไปจนถึงการใช้งาน
ในกลุ่มใหญ่ขนาด 10 คน

นอกเหนือไปจากองค์ประกอบเสริมอย่างส่วน
เก็บของและระบบไฟท่ีถูกเพ่ิมเติมมาเพ่ือสร้าง
ความสะดวกสบายในการใช้งานมากข้ึน ไปจนถึง
การผลิตจากโรงงานท่ีได้การรับรองมาตรฐาน
จาก Herman Miller และสถาบันอย่าง AFRDI 
(The Australasian Furnishing Research 
and Development Institute), BIFMA (Busi-
ness and Institutional Furniture Manu-
facturers Association), Green Guard (The 
GREENGUARD Environmental Institute) 
ที่การันตีเรื่องคุณภาพแล้ว Sabha Coblla-
borative Seating™ ยังนับว่าเป็นอีกหนึ่งผล-
งานเฟอร์นิเจอร์สำานักงานท่ีช่วยส่งเสริมวิถีการ
ทำางานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้สื่อสารกันมากขึ้น 
อันจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมๆ ไปกับตอบโจทย์ความต้องการใน
เชิงสภาพแวดล้อมแต่ละองค์กรได้ในเวลา
เดียวกัน  

Apart from additional features of power

outlets and storage for more comprehen-

sive functional convenience, the work’s 

premier quality is manufactured by Herman 

Miller’s certified factory, which is guaran-

teed by prestigious institutes such as  

AFRDI (The Australasian Furnishing Re-

search and  Development Institute),  BIF-

MA (Business and Institutional Furniture 

Manufacturers Association) and Green 

Guard (The GREENGUARD Environmental 

Institute).   Sabha Collaborative Seating™  is 

purposefully conceived to bring about 

collaboration and the sharing of knowl-

edge as well as enhance communication 

between users. As the furniture fulfills the 

functional demands of varying organiza-

tional environments and cultures, it helps 

create a more collaborative work atmos-

phere, ultimately maximizing productivity 

and the creativity of workplaces.

chanintr.com

Sabha, a Hindi word for ‘gathering,’ is the 

name of Herman Miller’s latest seating 

system. The word also resonates the 

elemental concept of the work whose 

functional objective is to enable an 

effective ‘collaboration’ between users.

After an in-depth study of user behaviors 

and workflow in various organizations, 

the research team of Herman Miller 

discovered that the more user-driven the 

design of the furniture is, the greater the 

efficiency of employees’ collaboration. 

Sabha Collaborative Seating™ is designed 

to serve such objective with the flexible 

modular system that enables diverse ad-

justments. From a separate piece to con-

nected modules, Sabha can be adapted 

to best suit the working behaviors of 

individual users, including the different 

natures of professions and organizational 

cultures. The furniture can flexibly accom-

modate users from two up to ten people.
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Atrio SerieS
Faucet

เพราะทุกวันนี้ ห้องน้ำาไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่
สำาหรับการชำาระล้างร่างกาย แต่ยังเปรียบ
เสมือนโอเอสิสที่เราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาสั้นๆ
อยู่กับตัวเองท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ
และผ่อนคลาย แน่นอนว่าการเลือกกระเบื้อง 
สุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำา หรือก๊อกน้ำา เพื่อใช้งาน
และตกแต่งภายในพื้นที่แห่งนี้ มีความสำาคัญ
ไม่ต่างไปจากสเปซหลักอื่นๆ เพราะนอกจาก
คุณสมบัติในแง่ความทนทาน ความเหมาะสม
กับรูปแบบการดีไซน์และขนาดพื้นที่ รวมทั้ง
ต้องตอบสนองด้านฟังก์ชั่นและความต้องการ
เฉพาะตัวแล้ว ในแง่ของการดีไซน์เองก็ต้องมี
เอกลักษณ์และสวยงามคลาสสิคซึ่งเป็นอกี
คุณสมบัติที่ผู้ใช้งานต่างฝันถึง  

Atrio Series ไอคอนคอลเล็คชั่นจาก GROHE
ไลน์นี้คือตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 
ที่ปีนี้ทีมออกแบบได้หยิบเอาไลน์ดังกล่าวมา 
รีดีไซน์ข้ึนใหม่และเพ่ิงเปิดตัวไปในงาน Milan 
Furniture Fair เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
Atrio Series เวอร์ชั่นล่าสุดยังคงเอกลักษณ์
ของต้นแบบ ทั้งความโค้งเว้าและฟอร์มทรง-
กระบอก โดยทีมออกแบบได้ลดทอดความ
ฟุ่มเฟือยต่างๆ จนเหลือเพียงเส้นสายท่ีเรียบ-
ง่าย แต่เฉียบคม ขณะเดียวกันก็ยังให้ความ

สำาคัญไปกับรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัดส่วนทรงกระบอกในทุกๆ ดีเทล ทั้งโครง 
ตัวเชื่อมต่อ และหัวก๊อก ให้สัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน อีกทั้งยังเพรียวบางกว่าเดิม 

นอกจากนี้ ยังมีการดีไซน์มือจับตามหลัก 
การยศาสตร์ให้เชื่อมโยงไปกับสัดส่วนของ
ผู้ใช้ หัวก๊อกที่แยกน้ำาร้อนและน้ำาเย็น โดย
สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ รวมท้ัง
การพัฒนาฟังก์ช่ันการเปิดและปิดให้มีระนาบ
สายน้ำาที่สวยงาม นุ่มนวล และสม่ำาเสมอ 

Atrio Series ไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึง 
ความทันสมัยและประโยชน์ใช้สอยที่ครบ
สมบูรณ์เท่านั้น แต่รูปทรงของซีรีส์ดังกล่าว
ยังมีอัตลักษณ์เฉพาะเสมือนช้ินงานศิลปะ เป็น
งานออกแบบที่สามารถผสานความหรูหราให้
เข้ากับองค์ประกอบง่ายๆ อย่างรูปทรงเรขา-
คณิตและเส้นสายที่คมชัดออกมาได้อย่างโดด
เด่น ที่สำาคัญคือสามารถเข้ากับลักษณะการ
ตกแต่งที่หลากหลายได้อย่างผสมกลมกลืน

overlooked but treated with great atten-
tiveness such as the cylindrical part’s 
proportions, structure and joinery in-
cluding the faucet’s handle. Everything 
is thoughtfully realized to evoke a har-
monized presence and be slimmer in form.

The design of the handle follows the ergo-
nomic principles that physically relate to
the human body’s proportions.   Two sepa-
rate handles for hot and cold water help 
control the water temperature more effi-
ciently and are designed to operate seam-
lessly with smooth and consistent water 
volume and pressure.

Not only does Atrio Series reflect the com-
bined qualities of modern aesthetics and
comprehensive functionalities, but the
physical form of the series also possesses
its very own artistic identity. Atrio Series
unifies the elements of luxury to the sim-
plicity of geometric forms and distinc-
tively defined clean lines, making it a 
perfect composition for a vast array of 
decorative styles.

grohe.com

With restrooms evolving into something 
far more than just a space for one’s per-
sonal hygiene activities, the function has 
become that of a private oasis in which 
one spends a brief period of time with him
or herself, in peace, undisturbed, rested 
and relaxed. And just like other main func-
tional areas, the decoration of the parti-
cular space should see the use of meti-
culously selected materials whether it be
the tile, sanitaryware, washbasin or faucet.
In addition to durability, the design of these
materials must not only correspond to the
aesthetics and physical size of the space 
as well as its specific functionalities, but 
also posses its own uniqueness and the 
classic beauty that everyone dreams of.

Atrio Series, GROHE’s iconic collection,
is the manifestation of the aforementioned
qualities. Debuted at Milan Furniture Fair 
in April of 2018, GROHE’s design team 
redesigns the product line by preserving 
the original design’s idiosyncratic curved 
lines and cylindrical form whereas all the 
excessive elements are simplified. The final 
result is the design of the faucet whose 
simple yet sleek silhouettes bespeak clas-
sic stylishness. Important details are not 
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SHONE PUIPIA: dawn 
chorus, dusk calls

4 AUGUST - 6 OCTOBER 2018
SOI SA:M

นิทรรศการเปิดของ soi sa:m คอลเล็คชั่น 

dawn chorus, dusk calls พัฒนามาจากผลงาน

ปริญญาโทชุด The Wild Bunch (2559) โดย 

ในคอลเล็คชั่นนี้โชนต้องการกระตุ้นให้เข้าใจ

ไม่เฉพาะแต่ความตื้นลึกของความเป็นผู้หญิง แต่

เข้าใจโลกของผู้หญิงที่น่าฉงนอีกด้วย นอกจากนี้ 

ในโชว์ยังมีงานภาพเขียนของ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ 

และ ชาติชาย ปุยเปีย ตลอดจนงานวิดีโอโดย 

วิจฉิกา อุดมศรีอนันต์ และหนังสือภาพคอลเล็คช่ัน

โดย Lee Wei Swee และ Cécile Paravina 

จัดแสดงร่วมกันด้วย

The opening exhibition of soi sa:m 

features the ‘dawn chorus, dusk calls’ 

collection developed from the master’s 

thesis, The Wild Bunch (2559). Through 

the collection, Shone Puipia aims to 

stimulate an understanding, not only 

of the many dimensions of women but 

also their enigmatic world. The exhibi-

tion also features paintings by Pinnaree 

Sanpitak and Chatchai Puipia as well 

as video art by Wijchika Udomsrianan 

and books by Lee Wei Swee and Cécile 

Paravina. 

fb.com/soisam.bkk

Plastic Hack
16 SEPTEMBER 2018
FABCAFE × TCDC 
CHAROEN KRUNG

FabCafe Bangkok ร่วมกับ TCDC และ Precious 

Plastic ขอเชิญนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ

และนักศึกษาที่สนใจร่วมทีมออกแบบเเก้ปัญหา 

เรียนรู้การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะ

พลาสติก มาร่วมกิจกรรมออกแบบเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเรียนรู้และทดลองแปรรูปขยะพลาสติก เเละ

สร้างมูลค่าด้วยการออกแบบ

FabCafe Bangkok together with TCDC 

and Precious Plastic invite all creative 

minds, entrepreneurs and students who 

are interested to join a design team with 

the goal being to come up with solu-

tions, learn about the manufacturing 

process and develop new products 

from plastic waste. Join the workshop 

to learn and experiment with plastic 

waste upcycling through design.  

fb.com/fabcafebangkok

Degree Show 2018

DEADLINE SUBMISSION 
30 SEPTEMBER 2018

กลับมาอีกคร้ังสำาหรับรายการประกวดศิลปนิพนธ์

ที่จัดโดย foundation for design ขอเชิญผู้ที่

จบการศึกษาในปีนี้จากทุกๆ สถาบันเข้าร่วม

รายการประกวดศิลปนิพนธ์ ใน 5 สาขา นั่นคือ 

Architecture, Interior Design, Product Design, 

Graphic Design และ Motion Graphic & Anima-

tion ติดตามรายละเอียดและวิธีการส่งผลงาน

เข้าร่วมรายการได้ในเร็วๆ นี้

Degree Shows by Foundation for Design 

returns and welcomes graduates from 

every educational institute to submit 

works under five categories; Architectural 

Design, Interior Design, Product Design, 

Graphic Design, and Motion Graphic 

and Animation.

degreeshows.org

DESIGN

2018/19 Fentress Global 
Challenge: Airport of 
the Future 

DEADLINE SUBMISSION 
MAY 2019

งานประกวดแบบสนามบิน ที่จัดโดย Fentress 

Architects ขอเชิญนักศึกษาสถาปัตยกรรม ร่วมกัน

คิดและออกแบบสนามบินในปี 2075 โดยคำานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ บริบทของ

พื้นที่ ฟังก์ชั่นการใช้งานของสนามบิน โดยเฉพาะ

การนำานวัตกรรมใหม่ๆ มารวมเข้ากับการออกแบบ 

ผลงานของผู้ที่ชนะเลิศจะได้รางวัล 10,000 

ดอลลาร์สหรัฐ สามารถติดตามรายละเอียดได้

แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ

งานประกวดแบบ

The airport design competition hosted 

by Fentress Architects invites architec-

ture students to brainstorm and design 

‘Airport of 2075’ where they will be 

asked to incorporate and integrate the 

economic condition, context of the site, 

functional requirements of the airport 

and, especially, innovations into the 

design.  $10,000  will be given to the 

winning project. For more information, 

visit the competition’s official website.

fentressglobalchallenge.com

ARCHITECTURE

S
H

O
N

E 
P

U
IP

IA
: d

A
w

N
 c

H
O

r
U

S
, d

U
S

k
 c

A
ll

S

Degree
Shows 
2018

Calendar_art4d262.indd   78 9/4/18   3:48 AM



79

CALENDAR

H
A

B
IT

U
S

HABITUS

7 SEPTEMBER - 28 OCTOBER 
2018
1ST PROJECT

วัฒนธรรมล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และ

วัตถุดิบในการสร้างผลงานศิลปะของนุตศุภางค์ 

ภู่ทัยกุล ใน ‘กล่ินอายของวัตถุทับซ้อน’ ผลงานใน

นิทรรศการนี้ เป็นวัตถุที่ทั้งแข็งและอ่อน คล้ายๆ 

กับการซ้อนทับกันของดินที่ทำาให้การมองชั้น

ซ้อนเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับการมองแหล่งค้นพบ 

ทางโบราณคดี และสะท้อนไปถึงแนวคิดเรื่อง 

Habitus ที่ว่าด้วย การสะสมรวบรวมวัตถุทาง

วัฒนธรรมตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันในตัวศิลปิน

คนนี้ HABITUS เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก

ของนุตศุภางค์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok 

Biennial 

Lanna culture has been an integral part 

of life and a raw material in the artistic 

process of Nudsupang Puthaikul. In her 

exhibition, ‘HABITUS,’ hard and soft 

objects are reminiscent of the super-

imposed layers of soil of archaeological 

excavation and discovery. The work re-

flects the concept of ‘Habitus’ that re-

volves around the collection of cultural 

objects within the artist since the day 

she was born. ‘HABITUS’ is Puthaikul’s 

first solo exhibition, and is being held 

as a part of Bangkok Biennial.

fb.com/1PROJECTS

GHOST:2561

11 - 28 OCTOBER 2018
VARIOUS VENUES

นอกจาก Bangkok Art Biennale / Thailand 

Biennale / Bangkok Biennial / Painnale / 

Khon Kaen Manifesto เรากำาลังจะมี GHOST: 

2561 ซีรีส์การแสดงผลงานวิดีโอและศิลปะ

การแสดงซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ สามปีที่กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย โดยได้ กรกฤต อรุณานนท์ชัย 

รับหน้าท่ีเป็นภัณฑารักษ์ในงานคร้ังแรกน้ี พันธกิจ

หลักของ GHOST คือการสร้างพ้ืนท่ีให้แก่งานวิดีโอ

และศิลปะการแสดงในประเทศไทย โดยในวันที่ 

1 กันยายน จะมีกิจกรรม Classroom of Story- 

tellers เป็นกิจกรรมเปิดตัวเทศกาล ติดตาม

รายละเอียดของโปรแกรมเพิ่มเติม และสถานที่

จัดงานอื่นๆ ได้ในเร็วๆ นี้

On top of the imminent Bangkok Art 

Biennale / Thailand Biennale / Bang-

kok Biennial / Painnale / Khon Kaen 

Manifesto, Thailand is about to wel-

come GHOST:2561, a video and per-

formance art series held every three 

years in Bangkok. With Korakrit Aruna-

nondchai as the first curator, GHOST’s 

main mission is to create a new plat-

form for video and performance art in 

Thailand. On the  1st of September 2018, 

Classroom of Storytellers is set as the 

kick-off  event of the festival. More infor-

mation about the festival’s programming 

and venues is coming soon. 

ghost2561.com

ART

MEDIA
CINEMA DIVERSE 2018: 
The Invisible Hands
29 SEPTEMBER 2018
BACC

เดินทางมาถึงครั้งที่ 3 แล้ว สำาหรับกิจกรรมฉาย

ภาพยนตร์ CINEMA DIVERSE 2018: The 

Invisible Hands จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร หัวข้อในครั้งนี้เกี่ยวกับการ

ออกแบบแฟช่ัน โดยได้ สุธี เหมือนวาจา: ผู้ออก-

แบบเครื่องแต่งกาย ที่คัดเลือกภาพยนตร์เรื่อง 

Youth (2017) ที่กำากับโดย Feng Xiaogang 

มาให้เราร่วมดู และถกประเด็นเก่ียวกับภาพยนตร์

ร่วมกันหลังการฉายภาพยนตร์

Held for the third consecutive time, 

CINEMA DIVERSE 2018: The Invisible 

Hands by Bangkok Art and Culture 

Centre returns with a fashion design 

theme and costume designer. Suthee 

Muenwaja, who selected the film, ‘Youth’ 

(2017) directed by Feng  Xiaogang for 

inclusion will also be discussing some 

interesting issues about the film and 

filmmaking with the audience after the 

screening. 

bacc.or.th

Nordic Film Festival 
2018
28 - 30 SEPTEMBER 2018  
CINEART, EMQUATIER

เทศกาลภาพยนตร์สำาหรับคอภาพยนตร์ท่ีอยากจะ

แก้เล่ียนจากภาพยนตร์ท่ีฉายตามโรงภาพยนตร์

ทั่วไป Nordic Film Festival 2018 จัดขึ้นเป็น 

ปีที่สองติดต่อกันแล้วโดยสถานทูตเดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่วัฒนธรรมและวงการ

ภาพยนตร์นอร์ดิก โปรแกรมประกอบไปด้วย

ภาพยนตร์ 8 เร่ือง จะเป็นเร่ืองใดบ้างน้ัน สามารถ

เข้าไปดูได้แล้วต้ังแต่วันน้ีท่ีเฟซบุ๊คเพจของกิจกรรม

A perfect alternative for someone who 

is looking for a change of pace from 

mainstream movies, Nordic Film Fes-

tival 2018, held for two consecutive 

years under the collaboration of the 

Embassy of Denmark, the Embassy of 

Sweden, and the Embassy of Norway 

in Thailand, aims to celebrate and pro-

mote the Nordic cinema culture. The 

program features eight films in total. 

For more information visit the event’s 

Facebook page.

fb.com/NorwayInBangkok
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ในหนังสือ While You’re Reading ของ Gerard Unger ผู้เขียนซึ่งเป็น
นักออกแบบตัวพิมพ์ชื่อดัง บอกว่าการอ่านย่อมท�าให้ผู้อ่านเข้าสู่โหมดที ่
สายตาและสมองท�างานอย่างอตัโนมัติ นัน่คอืเม่ือด่ืมด�า่กบัเนือ้หา ผู้อ่านจะ 
ไม่สนใจสไตล์ของตัวพิมพ์ แต่ในระหว่างการอ่าน สไตล์อาจจะ “แทรกซมึ” 
เข้ามาในสมองของเขาได้บ้าง Gerard ศึกษาการอ่านตัวเนื้อหรือ body 
อย่างละเอียด แต่บอกว่านี่ไม่เหมือน headline ในป้ายโฆษณา ซึ่งเป็น 
การอ่านส้ันๆ เพราะในขณะนั้น เขาจะสัมผัสกับสไตล์ “ก่อน” จะเข้าถึง 
เนือ้หาใดๆ พูดอกีอย่างคอื ตัวพิมพ์ในป้ายโฆษณา ซึง่น่าจะรวมถึงแบน- 
เนอร์หรือโปสเตอร์ของเว็บไซต์สมัยนี้ด้วย มีสไตล์น�าหน้าและผู้อ่านจะ
เห็นหน้าตาของตัวพิมพ์ก่อนที่จะอ่านเนื้อหา

ย่ีสิบปีที่แล้ว Sc Matchbox ซึ่งขณะนั้นเป็นเอเจนซี่ของชินวัตรคอร์- 
ปอเรช่ัน ได้ท�าแคมเปญโฆษณาให้กับพรรคการเมืองคือไทยรักไทย 
กับพลังธรรม ส่ิงที่เอเจนซี่นี้ท�าคือน�าวิธีการโฆษณาหรือท�าแบรนด์ด้ิง 
มาสู่วงการการเมือง Matchbox สร้างงานมากมาย ทั้งที่เป็น โลโก้  
ส่ิงพิมพ์ ป้าย โปสเตอร์ ใบปลิว บลิบอร์ด สต๊ิกเกอร์ และส่ืออืน่ๆ เช่น 
หนงัโฆษณาและนิทรรศการ 

แต่ละช้ินมีเวลาน้อยนดิ เพราะกระแสการเมืองและการต่อสู้อย่างเผ็ดร้อน 
ในการเลือกต้ังนัน้เปล่ียนผันไปเรือ่ย ด้วยเหตุนี ้กระบวนการท�างานจงึต้องมี 
ประสิทธภิาพ และทีส่�าคญั ต้องเข้าใจการอ่านทัง้แบบส้ันและยาว ตัวอย่าง 
คอื โลโก้ซึง่ออกแบบและขายกนัในเวลาอนัจ�ากดั หรอืทีผู้่ขายงานบอกว่า  
ต้องกางงานขายกันในรถยนต์ระหว่างที่ก�าลังจะไปเสนอต่อที่ประชุม 

การเมืองมีข้อดีตรงนี้ จะบอกว่าชอบ/ไม่ชอบ ก็ท�าได้เร็ว เพราะการ
พิจารณาและตัดสินใจไม่ต้องผ่านคณะท�างานหลายคน ดังนัน้ การมีลูกค้า
เพียงคนเดียว โดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้าพรรค จึงกลายเป็นสิ่งที่ดี อีก
ตัวอย่างคือ การใช้รูปถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างพิถีพิถัน ซึ่งต้อง 
เข้าใจว่าแต่เดิม รูปเหล่านี้มักจะเป็นรูปติดบัตรซึ่งจะแตกต่างกันบ้างก ็
แค่ใครจะใส่ชุดอะไรถ่ายภาพ โก้หน่อยกเ็ป็นชุดทีร่บัตราต้ังหรอืข้าราชการ
ชั้นสูง นี่เป็นเรื่องใหญ่ แม้แต่คนที่ไม่ได้รับราชการก็ต้องใส่เครื่องแบบ
กับเขาด้วย

Matchbox เข้าไปเปล่ียนการแต่งกายและการถ่ายรูปบุคคล เช่นท�ากัน 
ในสตูดิโอ รวมทั้งใช้รูปอย่างค�านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย 
ภาพโฆษณาทีส่�าคญัหรอืรปูหัวหน้าพรรคไทยรกัไทยในสูทแบบนกับรหิาร 
และมีท่วงท่ากระฉับกระเฉง จึงเกิดข้ึนและส่งผลอย่างมหาศาล อย่างไร
ก็ตาม ส่ิงที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของเอเจนซี่นี้ก็คือ ป้ายรณรงค์ ซึ่ง
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านั้น โปสเตอร์หาเสียง
แบบแผ่นกระดาษไม่มีบทบาทมากนัก เพราะไม่มีที่ส�าหรับติดป้าย 
แบบนี้ ถ้าไม่ใช่สถานที่ราชการและศูนย์การค้าก็แทบจะหาที่ติดไม่ได้

While You’re reading 
by Pracha Suveeranont

ป้ายรณรงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของกองทุนแก้ไขปัญหาจราจร 
ประเดิมด้วยชุด ลูกใครหว่า? ลักษณะเป็นแผ่นองิค์เจท็แปะบนคอรีบ่อร์ด
หรือแผ่นพลาสติกลูกฟูก คือมีขนาด 4 x 8 ฟุต และประกบด้วยโครงไม้  
ใช้วางบนพ้ืน และผูกกบัเสาไฟฟ้า จดุเด่นของส่ือใหม่คอืมีผู้พบเห็นมาก- 
มาย ที่ส�าคัญกว่านั้นคือติดต้ังและเก็บง่าย จึงเหมาะกับการโฆษณา 
หาเสียงมาก แน่นอน การติดตั้งป้ายจ�านวนมากต้องได้รับความร่วมมือ 
จากการต�ารวจจราจร ซึง่กผ่็านไปได้อย่างราบรืน่ และแม้ว่าไม่นานหลังจาก- 
นัน้จะมีเรือ่งขัดแย้งกบัผู้ว่ากรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นเจ้าของทางเท้า รวมทัง้ 
เป็นคู่แข่งทางการเมือง แต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้

ส่ือที่ว่านี้ปรากฏไปทั่วกรุงเทพฯ และได้รับความส�าเร็จในแบบแคมเปญ 
คือเป็นที่พบเห็นของคนกรุงเทพฯ และก่อปฏิกิริยามากพอสมควร นอก- 
จากนั้น ป้ายซึ่งมีรูปเด็กก�าลังข้ามถนนด้วยการปีนรั้วกั้น ยังโด่งดังด้วย 
ข้อความกวนๆ เว็บไซต์ของ a day บอกว่าเป็น สุดยอดส่ิงพิมพ์ไทย
ในรอบ 25 ปี เว็บไซต์นี้บอกว่าเป็นผลงานของเสกสรรค์ อุ่นจิตติ แห่ง 
Matchbox และชี้ว่าถูกยกย่องเพราะมีก็อปปี้ที่ทั้งแหย่และกัด แต่ยืนบน
พื้นฐานข้อมูลจริง

ป้ายต้องมีเนื้อหาสั้น แต่ผู้อ่านที่ชอบเนื้อหายาวๆ และควรค่าแก่การอ่าน
ก็ไม่ได้ถูกลืม พรรคจึงมีส่ิงพิมพ์และนิทรรศการอีกเป็นจ�านวนมาก 

นอกจากดีไซน์แล้ว บทบาทของ Matchbox คือดูแลทั้งต้นทางและ
ปลายทางของกระบวนการผลิต ผู้ออกแบบเล่าว่าเขาต่ืนเต้นกับผลงาน 
จนต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อจะไปดูการติดตั้งและผลสนองตอบในกรุงเทพฯ 
ป้ายรณรงค์ของพรรคไทยรกัไทยเริม่ในปีถดัมา และท�าติดต่อกนัจนกระ- 
ทั่งพรรคอื่นๆ เอาไปใช้ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งหลังๆ และในที่สุด  
ก็กลายเป็นส่ือที่มีลักษณะทั่วไป คือหาได้ตามร้านท�าป้ายหลายแห่ง 
บางร้านเรียกส่ือนี้ว่า “ป้ายจรยุทธ” ซึ่งอาจจะเอามาจากก�าเนิดของป้าย
คือการเมือง และอธิบายจุดเด่นคือติดต้ังง่ายและเก็บได้อย่างรวดเร็ว

แบรนด์ด้ิงไม่ใช่การสวมเครือ่งแบบให้สินค้า ซึง่ในทีน่ีค้อืผู้สมัครรบัเลือกต้ัง  
ก่อนจะเลือกใช้ส่ือแบบใดแบบหนึ่ง จึงต้องเข้าใจเสียก่อนว่าข้อความ
ในป้ายมีทั้งยาวและส้ัน ทั้งเป็นภาษาและภาพ และการอ่านก็มีทั้งแบบ
จริงจังกับแบบเพ่ือหาลิงค์แล้วกระโดดไปยังส่ืออื่น ส่ือแต่ละอย่างจึงมี
กระบวนการอ่านที่แตกต่างกัน ดังที่ Gerard Unger บอกไว้ “เราจะมอง
และอ่านในเวลาเดียวกันไม่ได้ เพราะทั้งสองเป็นกิจกรรมต่างชนิดกัน”

ก่อนจะเลือกส่ือหรือสไตล์ใดๆ นักออกแบบจึงต้องมีทัศนะที่กว้างขวาง
และรู้จักพลิกแพลงงานของตน
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