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ภาพจำของ “บล็อกแก�ว” ท่ีเราคุ�นเคย คือการทำหน�าท่ีเป�นวัสดุ
ตกแต�งผนังห�องน้ำและตึกแถว ซ่ึงปรากฏเพ�ย ง รูปแบบท่ีซ้ำซาก
จำเจ   จนทำให�ถูกมองว�าเป�นของท่ีนำไปใช�ในงานสถาป�ตยกรรม
และงานออกแบบได�อย�างจำกัด อย�างไรก็ดี   หากเราพ�จารณาถึง
คุณสมบัติของตัววัสดุแล�ว บล็อกแก�วยังมีความเป�นไปได�อีกมาก
ที่ซ�อนอยู�ภายใต�ความใสวาวนั้น

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

นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ 
สามารถดาวน�โหลดใบสมัครและเง�่อนไข
การประกวดแบบได�ทาง art4d.com 
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของการประกวดแบบ Bangkok Crystal 
Experimental Design Competition 2018 
ได�ทาง facebook.com/art4dMagazine
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EDITORIAL

LOCAL CONNECT 

กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความนิยมสูงขึ้นในระดับที่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทั่วโลกต้องปรับนโยบายขานรับความนิยมดังกล่าว การปรับนโยบายใน
ครั้งนี้ครอบคลุมกลยุทธ์ทาง “food culture” เอาไว้ด้วย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้ง
เมืองเล็ก เมืองใหญ่ ต่างชู “จานเด็ด” ของตัวเองเป็นอาวุธหนักในการดึงนักท่องเที่ยว 
เมืองที่ไม่มี “จานเด็ด” ถึงกับค้นหาสูตรลับต�ารับเก่าที่ตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนๆ 
ให้มีเอกลักษณ์แข็งแรงพอที่จะชูเป็นจานเด็ด เพ่ือเช้ือเชิญนักท่องเที่ยวให้มาล้ิมลอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่พวกเรารับประทาน กับสถานที่ที่พวกเราพักอาศัย 
สะท้อนภาพของชีวิตที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง

การเข้าถึงข้อมูลด้านการกินในระดับท้องถิ่นนั้นน�าไปสู่ประสบการณ์รับรู้เกี่ยวกับสถานที่ 
ที่นักเดินทางไปเยือนในมิติที่มีความลึกซึ้งได้อย่างเหลือเช่ือ เว็บไซต์ท่องเที่ยวช่ือดัง
อย่าง TripAdvisor ยังได้ปล่อยหนังสือ World Top Destination ออกสู่ตลาดมาพร้อม
กับข้อมูลรีวิว “จานเด็ด” ของแต่ละท้องที่พร้อมกับเรตติ้ง แน่นอนว่าอันดับหนึ่งของร้าน
อาหารแนะน�าอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับ 10 ต่อจาก
โตเกียว อันดับ 9

เรดาร์การท่องเทีย่วของไทยจบักระแสนีไ้ด้เช่นกนั จงึได้ออกแคมเปญท่องเทีย่ว เชิงอาหาร 
Local Table-Taste Thailand on the Local Table พร้อมกับแผน การตลาด “Open to 
the new Shades” ที่เน้นวัฒนธรรมอาหารไทย จากข้อมูลที่นักท่องเที่ยวมียอดใช้จ่าย
ในเรื่องอาหาร 22% ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยยะน่าจับตามองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556
ถึงปัจจุบัน

Local Table หมายถึงการท่องเทีย่ววิถไีทย ผ่านม้ืออาหารจานท้องถิน่ทีไ่ม่ใช่แค่ผัดไทย  
ต้มข่าไก่ และต้มย�ากุง้ กระแส “จานเด็ด” ท้องถิน่ทีท่รงอทิธพิลต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
ในทั่วโลกขณะนี้ บอกกับเราว่า การได้ลองล้ิมรสอาหาร เรียนรู้ที่มาของสูตรการปรุง 
จานเด็ดประจ�าท้องถิ่นนั้นๆ ยังเป็นการเปิดใจเข้าหา รสนิยม รสชาติ และรายละเอียด
เนื้อหาใหม่ๆ ช่วยให้มนุษย์จากถิ่นอื่นสามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ท้องถิ่นได้อย่างนิ่มนวล 
โดยไม่ต้องติดอุปสรรคก�าแพงด้านภาษาแต่อย่างใด

Local cultural tourism has been thriving at a level that has caused tourism 
industries in countries around the world to develop policies that better 
resonate with the rising travel trend. Such adaptation, which takes place 
at the policy level, includes the ‘food culture’ strategy. Tourist destinations 
from small towns to major cities are advertising themselves with their 
‘signature dish’ in the hopes of attracting a greater number of visitors. 
In the meantime, places that do not have their own ‘signature dish’ revisit 
ancient recipes their ancestors left behind, wishing to strengthen their 
local identity with foods that attract people with an authentic taste that 
cannot be found anywhere else. The connections between the food we eat 
and the places we live in reflect the image of a good, happy and healthy life.

Accessible information about local cuisine can lead a traveling individual 
to experience a certain destination in an incredibly profound dimension. 
The prominent traveling website TripAdvisor released the book ‘World 
Top Destinations’ featuring extensive reviews and ratings of the best local 
dishes in places around the world with Rome, Italy being ranked number 
one and Bangkok coming in at tenth place next to Tokyo. 

Thailand’s tourism radar has detected the potential of the trend as it launches 
a culinary tourism campaign ‘Local Table-Taste Thailand on the Local Ta-
ble’ along with the marketing strategy ‘Open to the new Shades,’  which 
highlight Thailand’s food culture based on the information that tourists 
spend an average of 22% of their traveling budget on food, a number which 
has seen continual and significant growth since 2013.

The concept of Local Table refers to local tourism where travelers are able 
to experience Thailand’s local traditions through its vibrant, eclectic local 
cuisines, which go beyond the universally loved Pad Thai, Tom Kha Kai and 
Tom Yam Kung. The local signature dish trend that has influenced the 
travel industry around the world is telling us that the opportunity to taste 
foods and learn about local recipes as well as the localities from which 
they originate is a way to open our minds to approach and embrace new 
possible tastes, flavors and stories. Through food, people from different 
places and cultures are strategically and naturally brought together with-
out any language barriers to overcome.

Editorial_art4d263.indd   3 10/10/2561 BE   01:15



SUBSCRIPTIONS
art4d subscriptions 
Corporation4d Limited
5 Sukhumvit 26 
(Attha Krawi 1) 
Bangkok 10110 
Thailand

mail@art4d.com
T +662 260 2606-8   
F +662 260 2609

Editor in Chief 
Pratarn Teeratada

Associate Editors
Napat Charitbutra
Paphop Kerdsup

English Editor 
Rebecca Vickers

Photographer
Ketsiree Wongwan

Graphic Designers
Wasawat Dechapirom
Virada Banjurtrungkajorn
Piyawan Nualprasertsuk

Production Coordinator
Areewan Suwanmanee

Advertising Manager
Rungladda Chakputra

Advertising Executives
Napharat Petchnoi
Praewpatchala Prueksapanich

Contributors 
Decha Archjananun
Nathanich Chaidee
Niphatchanok Najpinij
Pawit Wongnimmarn
Piti Amraranga
Sarngsan Na Soontorn
Sudaporn Jiranukornsakul
Tanakanya Changchaitum
Tunyaporn Hongtong
Warut Duangkaewkart
Winyu Ardrugsa

Special Thanks:
Another New Design Studio
Bangkok Art Biennale
Cuisine de Garden Bkk
Dadfa
EATLAB
Faculty of Architecture,    
  Chulalongkorn University
Giffard
House of Eden
JpCoh
Lars Müller Publishers
M Space
Pinaree Sanpitak
Ponsawan Vuthisatkul
ROOM Concept Store
Stamford International University
Studio Marije Vogelzang
TRP CREATIVES
The Rojak Projek
Thongyoy Café
Wang Hinghoi

Publishing
Print / Plate 
SUPERPIXEL

Distribution 
Phenbun-Distribute Co., Ltd. 
T (662) 2278 0709  
F (662) 2615 8634

Published by 
Corporation4d Limited
Copyright 2018 
No responsibility can be 
accepted for unsolicited 
manuscripts or photographs.

NO.263
OCTOBER 2018
EATING EXPERIENCE
art4d is published 
11 times a year 
by Corporation 4d Ltd.  
5 Sukhumvit 26 
(Attha Krawi 1) 
Bangkok 10110 
Thailand  
T  +662 260 2606-8 
F  +662 260 2609  
art4d.com 
mail@art4d.com
ISSN 0859  -161X

Photo courtesy of
Studio Marije Vogelzang

Credit_art4d263.indd   6 9/10/2561 BE   02:28



+66 2 073 0222 http://thegreatroom.cogaysorntower@thegreatroom.co 

A Hospitality Inspired Co-Working Space
Private O�ce | Hot Desks | Meeting Room | Event Space

Ad TGR_art4d263_OK.pdf   1   9/24/18   3:04 PM



6

CONTENTSNO.263 OCTObEr 2018

P
H

O
TO

 C
O

U
R

TE
S

Y 
O

F 
TH

E 
A

R
TI

S
T

plusplus
house of house of 

edeneden

eAT TIMe sToRY

ที่ร้าน Cuisine de Garden การเลือกเมนูด้วยตัวเอง  
4 จาน ในหนึ่งคอร์ส จะทำาให้คุณได้อย่างอื่นกลับบ้าน
ไปด้วยนอกจากความอิ่ม

At Cuisine de Garden, the option to choose  

your own four dishes ensures you will be 

served up something more than simply food.

leT The phone 
eAT fIRsT
พบกับร้านขนมไทยที่แพรวพราวไปด้วยเทคนิคการ
นำาเสนออาหาร ทั้งด้วยบรรยากาศ และขนมไทยใน
ร่างขนมฝรั่ง

Meet the Thai dessert café that provides 

customers with the pairing of an exotic 

atmosphere and hybrid Thai-Western dishes.

34

38

When You eAT 
AMonG The sTARs

เดินไปชมวังห่ิงห้อยระหว่างรอเมนคอร์สของคุณได้ท่ีน่ี

Experience the firefly sanctuary while 

awaiting your main course here at 

Wang Hinghoi.

The BReAsT food
art4d พูดคุยกับพินรี สัณฑ์พิทักษ์ ถึงโปรเจ็คต์ Breast 
Stupa Cookery ขอเธอที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้

art4d speaks with Pinaree Sanpitak  about 

her Breast Stupa Cookery project happening 

at the end of this year.

44 50

Content_art4d263.indd   6 10/9/18   11:35 PM





8

CONTENTSNO.263 OCTObEr 2018

MARIJE 
VOGELZANG
การออกแบบการกิน (eating design) คืออะไร 
หาคำาตอบได้ที่นี่

What is eating design? Let’s find out.  

EATLAB
ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่พยายาม
หาค่าความอร่อยด้วยตัวเลข

Chanikarn Wongviriyawong, a data scientist 

who tries to calculate how foods taste with 

numbers .

31T [BIT]
มารู้จักกับดีไซเนอร์ต้นคิดกิจกรรมการกินอาหาร 
ร่วมกันแบบแปลกๆ ในงาน Bangkok Design Week 
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 

Let us introduce you to a designer who 

organized a cutting edge food event at 

Bangkok Design Week 2018.

60

56

64

JU
D

IT
H

 J
O

C
K

EL

Content_art4d263.indd   8 10/9/18   11:39 PM



Ad_smeg_linea_art4d263.pdf   1   9/19/18   12:09 PM



10

There is a saying, “Bangkok is not a place, it’s people.” In other words, it’s 
the people that define and determine the city’s direction. Indeed, this state- 
ment makes one realize that they should take (some part) in their city’s 
development. On the contrary, it also sends a warning to the government 
that they should not assess a city’s development in terms of materials 
alone, but also in relation to the occupants’ living conditions.

Yanika Anukulpun, a Thai street/documentary photographer now living 
and working in New York City, realizes that large cities all face the same 
issue of the slow development and putting things in place. New York used 
to be (and still is) many people’s dream city. Yet, this status is like a double- 
edged sword, as it brings not only multiculturalism but also regression. The 
exhibition “NYC Past Present Future” is a series of photographs shot both 
in black and white and color, through the perspective of an actual occu- 
pant, depicting the city’s current state. The photos focus not on the tourists’ 
favorite scenery, but on the issues that are seemingly without exit. They 
range from images capturing the city’s basic structures, skyscrapers, 
walkways and furniture in public spaces to metros, crimes, and the living 
conditions of the homeless.

Anukulpun is an emerging photographer who was recently awarded a  
documentary photography award from the Ariano International Film 
Festival 2018. This exhibition took place at Exchange Tower and was 
organized by Creative Media Design Program, Stamford International 
University and Wari Chokelumlerd, Assistant Dean of the Communication 
Arts & Design Program who served as the project’s consultant and graphic 
designer. While “NYC Past Present Future” came to the end of its exhi- 
bition period this past September, we remain intrigued as to what this 
young talent will present in the near future.

UPDATE

NYC PAST PRESENT FUTURE
Yanika Anukulpun

yanikanukul.com

มีคำ�กล่�วว่� Bangkok is not a Place, It’s People ที่แปลเป็นไทยได้ว่� “กรุงเทพฯ ไม่
ได้หม�ยคว�มถึงแค่เมือง แต่เป็นคนกรุงเทพฯ ต่�งห�ก ที่เป็นคำ�นิย�ม / กำ�หนดทิศท�ง
ว่�เมืองจะเป็นอย่�งไร” ต้องยอมรับว่�คำ�กล่�วนี้กระตุกคนกรุงเทพฯ ให้ตระหนักถึงบท- 
บ�ทของตนว่�ควรมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�เมือง (บ้�ง) และในท�งกลับกัน มันก็เป็น
คำ�เตือนที่ส่งไปยังภ�ครัฐว่�อย่�สักแต่ประเมินค่�ก�รเติบโตของเมืองในเชิงก�ยภ�พ
อย่�งเดียว แต่ควรให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรมนุษย์ด้วยเช่นกัน

ญ�ณิก� อนุกูลพันธ์ ช่�งภ�พสตรีท / ส�รคดีช�วไทย ที่ปัจจุบันเดินท�งไปทำ�ง�นและ
พำ�นักอยู่ในกรุงนิวยอร์กได้พบคว�มจริงว่�ในทุกๆ เมืองใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มีปัญห�
เดียวกันคือ คว�มอุ้ยอ้�ยในก�รพัฒน�และเปลี่ยนแปลงหล�ยๆ อย่�งให้เข้�ที่เข้�ท�ง 
นิวยอร์กเคยเป็นเมืองในฝันของใครหล�ยๆ คน (ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่) แต่สถ�นะก�ร
เป็น “เมืองในฝัน” ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนจ�กทั่วส�รทิศก็เป็นเหมือนด�บสองคมเพร�ะ
นอกจ�กสีสันของคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม มันยังนำ�ม�ซึ่งคว�มเสื่อมโทรมของ
เมืองอีกด้วย นิทรรศก�ร เมืองนิวยอร์ก : อดีต ปัจจุบัน อน�คต (NYC Past Present 
Future) เป็นชุดภ�พถ่�ยท่ีญ�ณิก�ถ่�ยทอดสภ�พเมืองนิวยอร์กในปัจจุบัน (ท้ังภ�พสีและ
ข�วดำ�) ด้วยมุมมองแบบคนท่ีใช้ชีวิตจริงในเมือง ชุดภ�พถ่�ยในคร้ังน้ีถ่�ยทอดม�กกว่� 
ภ�พจุดชมวิวแบบที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ แต่โฟกัสไปที่ชีวิตของคนนิวยอร์ก ลงลึกไปยัง 
ซอกมุมของปัญห�ท่ีดูไร้ท�งออก ทั้งภ�พคว�มเสื่่อมโทรมของโครงสร้�งพื้นฐ�นของเมือง 
ทั้งอ�ค�รข้�งถนน ตึกสูงระฟ้� สภ�พท�งเท้� เฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ส�ธ�รณะไปจนถึง
รถไฟใต้ดิน ปัญห�อ�ชญ�กร และชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนจรจัด

ญ�ณิก� อนุกูลพันธ์ เพิ่งได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รประกวดภ�พถ่�ยในเชิงส�รคดี 
(documentary photography) จ�ก Ariano International Film Festival 2018 ในปีนี้ 
และถือเป็นศิลปินภ�พถ่�ยรุ่นใหม่ที่น่�จับต�มองทีเดียว นิทรรศก�รเมืองนิวยอร์ก : อดีต 
ปัจจุบัน อน�คต จบไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันย�ยนที่ผ่�นม� (จัดโดยส�ข�วิช� Creative 
Media Design มห�วิทย�ลัยน�น�ช�ติแสตมฟอร์ด ที่ศูนย์ก�รศึกษ�อโศก แคมปัส 
อ�ค�รเอ็กซ์เชนจ์ ท�วเวอร์ โดยมี อ�จ�รย์ว�ริ โชคล้ำ�เลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศ�สตร์ 
และก�รออกแบบ เป็นดีไซเนอร์และท่ีปรึกษ�) ต้องรอดูต่อไปว่�เธอจะมีนิทรรศก�รอะไร 
ต่อไปในอน�คต

TEXT: NAPAT CHARITBUTRA PHOTO COURTESY OF THE ARTIST
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For Thailand’s art community, it is known that this October will be the time
for the Bangkok Art Biennale 2018, which is being held for the first time. On
the 19th of September, Bangkok Art Biennale held an official press confe-
rence on what could be seen as the greatest art event ever held in Bangkok.
The conference was held at the BAB Box located at One Bangkok project 
built especially for the art event.

Bangkok Art Biennale was organized by the Bangkok Art Biennale Foun-
dation with Prof. Dr. Apinan Poshyananda  serving as the Artistic Director 
for the event. The curators are Luckana Kunavichayanont, Sansern Milin-
dasuta, Patrick D. Flores, and Adele Tan and the project manager is 
Wutigorn Kongka. The highlight artist among the 75 featured (with the
names being announced earlier) would be Marina Abramović and the 
Marina Abramović Institute. The entire 8th floor of the Bangkok Art and 
Culture Centre will become their performance art workshop space for
four months. For fans of Yayoi Kusama, they do not have to visit Singapore
or Japan to see her polka-dot sculptures, as her works will be flown to
CentralWorld for them to experience firsthand. Another interesting aspect
of the Biennale is the exhibition spaces. Apart from Thai-ish public spaces
like shopping malls, we’re about to see contemporary art being exhibited 
at Wat Pho, Wat Arun and the East Asiatic Building (which is normally 
inaccessible). It is not yet known how much conversation about art will 
come up amongst Bangkokians during the four months of the exhibition. 
What is known, though, is that the Bangkok Art Biennale is clearly showing
us what the cooperation of various sectors can contribute when it comes 
to supporting Thailand’s art community. 

UPDATE

BAB PRESS CONFERENCE
Bangkok Art Biennale 2018

bkkartbiennale.com

พอเข้าเดือนตุลาคม ก็เป็นที่รู้กันในวงการศิลปะไทยแล้วว่าถึงเวลานับถอยหลังเข้าสู่งาน 
Bangkok Art Biennale 2018 ท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีน้ี และในวันท่ี 19 กันยายนท่ีผ่านมา 
Bangkok Art Biennale ก็ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงอีเวนต์ศิลปะท่ีเรียกได้ว่า
ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เท่าที่เคยมีมา โดยจัดที่ BAB Box อาคารที่สร้างขึ้นมาสำาหรับ
เบียนนาเล่ครั้งนี้โดยเฉพาะ ที่หน้าโครงการ One Bangkok

Bangkok Art Biennale ดำาเนินการโดย Bangkok Art Biennale Foundation และได้ 
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ น่ังแท่นเป็น Artistic Director สำาหรับ Bangkok 
Art Biennale ครั้งแรก รายชื่อทีมคิวเรเตอร์ประกอบไปด้วย ลักขณา คุณาวิชยานนท์ 
สรรเสริญ มิลินทสูต Patrick D. Flores และ Adele Tan โดยมีวุฒิกร คงคา เป็น Project 
Manager รายชื่อศิลปิน 75 คน (ที่ประกาศไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี) ที่เป็นไฮไลท์ของงาน
คงจะเป็น Marina Abramović และ Marina Abramović Institue ท่ีกำาลังจะยึดเอาช้ัน 8 ของ
หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดเวริ์คช็อปเพอฟอร์แมนซ์อาร์ตเป็น
เดือนๆ Yayoi Kusama ที่ในปีนี้เหล่าแฟนๆ ของเธอไม่จำาเป็นต้องบินไปถึงสิงคโปร์หรือ
ญ่ีปุ่นเพ่ือดูงานประติมากรรมลายจุดกันแล้ว เพราะงานของเธอกำาลังจะบินมาจัดแสดงให้เรา
ได้ไปถ่ายรูปเล่นกันที่ CentralWorld อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของเบียนนาเล่รายการนี้คง
จะเป็นสถานที่จัดงาน นอกจากตาม public space แบบไทยๆ อย่างห้างสรรพสินค้าแล้ว 
เรากำาลังจะได้เห็นงานศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงในวัดโพธ์ิ วัดอรุณ หรือ อาคารอีสต์ เอเชียติก 
(ท่ีปกติเข้าไม่ได้) กันในปีน้ี ต้องรอดูว่า ในช่วงระหว่าง 4 เดือนของการจัดงาน บทสนทนาของ
คนกรุงเทพฯ จะมีเรื่องศิลปะปะปนอยู่มากน้อยเพียงใด แต่ที่แน่ๆ การจัดงาน Bangkok 
Art Biennale ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวที่ทำาให้เราเห็นถึงการร่วมมือกันของหลาย
ภาคส่วนในการสนับสนุนวงการศิลปะไทย

TEXT: NAPAT CHARITBUTRA PHOTO COURTESY OF BANGKOK
 ART BIENNALE
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At first glance, the Phirun Proiprai Dormitory bears no significant 
distinction from any other bamboo homes that are ubiquitous in
the rural areas of Thailand. As a  project by the volunteers for Rural
Development Camp from the Faculty of Architecture, Chulalongkorn
University, this dormitory building at  a branch of the Baan Nhong 
Bua School on the Thai-Myanmar border in the Tha Song Yang 
district of Tak province is different from most projects of the same
nature for in addition to the construction that took place under the
limitations of electricity, transportation and budget,  the Phirun
Proiprai Dormitory  manifests an interesting use of a most ordinary
material such as bamboo through its simple-looking yet thought-
fully realized design. The technique in which bamboo stems are cut
and split into  strips (sap fak) is integrated into the use of ‘Fa Khat
Tae’ (walls of plaited bamboo strips) to enhance natural ventilation
including the experimentation with the unique-looking, semi-
enclosed openings. Bamboo stems were cut into cylindrical pieces
of various diameters and then installed randomly creating interesting
patterns for the openings. While  the Phirun Proiprai Dormitory is able
to offer a solution for children living in distant villages to have access
to the education they deserve, it also exemplifies the extraordinary 
quality of a seemingly simple material such as bamboo as well 
as the potential development of the wood with other design and 
architectural creations.

UPDATE

THE PHIRUN PROIPRAI DORMITORY
Rural Development Camp, Faculty of Architecture, 

Chulalongkorn University

arch.chula.ac.th

ดูเผินๆ ‘เรือนพิรุณโปรยปราย’ อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจากเรือนนอน
พื้นถิ่นจากฟากไม้ไผ่อย่างที่เราเห็นมักพบเห็นได้ตามพื้นที่ชนบทสักเท่าไร ทว่า
สิ่งที่ทำาให้ผลงานออกแบบเรือนพักอาศัยที่โรงเรียนบ้านหนองบัว บนพื้นที่ชาย-
แดนไทย-พม่า ของอำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ครั้งที่ 81 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งนี้ แตกต่าง
ออกไปจากการลงพ้ืนท่ีทำางานค่ายอาสาพัฒนาอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการทำางาน
ภายใต้ข้อจำากัดทั้งในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า การขนส่ง และงบประมาณแล้ว คือ
การนำาเสนอวิธีการทำางานกับวัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่ธรรมดาๆ ได้อย่างน่าสนใจ 
ตั้งแต่เทคนิคการนำาไม้ไผ่มาสับและแผ่ให้กลายเป็นวัสดุของผนังที่เรารู้จักกันใน
ชื่อ “สับฟาก” ผสมกับการใช้ฝาขัดแตะเพื่อให้อาคารสามารถระบายอากาศได้
จนถึงการทดลองออกแบบช่องเปิดแบบก่ึงโปร่งก่ึงทึบในลักษณะท่ีแปลกตา ด้วย
การนำาไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนๆ แล้วจัดเรียงไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กใหญ่
แตกต่างกันไปเอาไว้ด้วยกัน และเมื่อมองในภาพรวม จะพบว่า ‘เรือนพิรุณ
โปรยปราย’ ไม่เพียงมอบโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่เดินทางมาโรงเรียน
ลำาบากได้มีเรือนพักผ่อน แต่ยังได้ช่วยทำาให้วัสดุธรรมดาๆ อย่างไม้ไผ่ ได้เผย
ความไม่ธรรมดาของตัวเองออกมาให้เราได้นำาไปคิดกันต่อในงานออกแบบชิ้น
อื่นๆ ด้วย

TEXT: PAPHOP KERDSUP PHOTO COURTESY OF THE DESIGNERS
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After the Taiwanese architecture magazine, ta (Taiwan Architecture) pub-
lished its special issue on Thai contemporary architecture featuring eight
Thai architectural firms back in January, Jen-Chieh Hung and Kulthida 
Songkittipakdee, the two architects from JpCoh who were also the guest 
editors of the issue, chose to continue the exploration of their content by 
holding an exhibition ‘Thai Contemporary Architecture: Emerging Tectonics,’ 
between August 8th and 22nd at URBANCROSS Gallery in Shanghai.

On the green door leading into URBANCROSS’s exhibition space the 
names of the eight studios including all(zone), Architectkidd, Bangkok 
Project Studio, CHAT architects, Department of ARCHITECTURE, Stu/D/O
Architects, Supermachine Studio, and Walllasia were chalk-written in 
Thai to welcome visitors while the four LCD screens placed behind the 
doors narrated their backgrounds and granted the audience a better 
understanding of the exhibition’s contents. Inside, the works were shown
with regards to their relevance with the local context such as the photo-
graphs of continuing works that were situated so as to bear resemblance 
to the nearby market. Another example is a printed drawing on long paper 
hung from the ceiling in a manner reminiscent of hung clothing that can 
often be seen throughout the city’s residential districts. Although the exhi-
bition does not provide any clear conclusions to questions regarding Thai-
ness in contemporary architecture, it invites us to look back at our own 
architecture from a different perspective. Another good thing about JpCoh’s
presentation, undoubtedly, is that it brings more attention to Thai archi-
tecture from both Chinese and Taiwanese architecture enthusiasts alike.   

UPDATE

THAI CONTEMPORARY ARCHITECTURE: 
EMERGING TECTONICS

JpCoh x URBANCROSS
หลังจากที่นิตยสารสถาปัตยกรรมของไต้หวันในชื่อ ta (Taiwan Architecture) ได้ตีพิมพ์
ฉบับพิเศษเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยผ่านผลงานของสถาปนิกไทย 8 บริษัท 
ไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว Jen-Chieh Hung และ กุลธิดา ทรงกิตติภัตดี 
สองสถาปนิกจาก JpCoh ที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญของ ta ในฉบับนั้น ก็เลือกที่
จะต่อยอดเนื้อหาของพวกเขาด้วยนิทรรศการ Thai Contemporat Architecture: Emerging 
Tectonics ซ่ึงจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 8-22 สิงหาคมท่ีผ่านมา ท่ี URBANCROSS Gallery 
ในเซ่ียงไฮ้

บนประตูสีเขียวท่ีเปิดอ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีจัดแสดงของ URBANCROSS ช่ือของสถาปนิกท้ัง 8 ได้แก่ 
all(zone), Architectkidd, Bangkok Project Studio, CHAT architects, Department 
of ARCHITECTURE, Stu/D/O Architects, Supermachine Studio และ Walllasia 
ถูกเขียนเป็นภาษาไทยด้วยชอล์กเพื่อต้อนรับผู้สัญจรไปมา ก่อนที่จอ LCD ทั้ง 4 จอที่ติด
อยู่ด้านหลังประตูจะบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับสถาปนิกไทยท้ัง 8 เพ่ือช่วยให้เราได้เข้าใจ
ถึงเนื้อหาที่นิทรรศการนี้ต้องการจะสื่อสารมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ด้านในก็นำาเสนอออกมา
ในรูปแบบที่สัมพันธ์ไปกับบริบทแวดล้อม ทั้งภาพถ่ายผลงานที่ต่อเนื่องกันคล้ายๆ กับ
พื้นที่ขายของที่อยู่ในตลาดข้างๆ หรือการพิมพ์ drawing ลงบนกระดาษร่างแผ่นยาว
แล้วห้อยมันให้ระโยงระยางอยู่บนฝ้าในลักษณะเดียวกับการตากผ้าท่ีเรามักเห็นได้ท่ัวไป
ในย่านชุมชนของเซี่ยงไฮ้ ถึงแม้นิทรรศการนี้จะยังหาข้อสรุปของความเป็นไทยใน
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ไม่ชัดเจนเท่าไร แต่มันก็ช่วยทำาให้เราได้กลับมาสำารวจตัวตน 
ของสถาปัตยกรรมในบ้านเรา ในอีกมุมมองหน่ึงท่ีเราเองอาจจะเคยละเลยมันไป ท่ีน่าสนใจ
คือการนำาเสนอของ JpCoh ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะผ่านเนื้อหาในนิตยสารหรือในนิทรรศการ
ก็ตาม ต่างก็ช่วยทำาให้สถาปนิกชาวจีนทั้งในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่หันมาสนใจ
สถาปัตยกรรมไทยได้มากเลยทีเดียว

TEXT: PAPHOP KERDSUP PHOTO COURTESY OF JPCOH DESIGN 

jpcoh.worกdpress.com
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UPDATE

the rojak projek
trp CreatIVeS

TEXT: TUnyAPorn HongTong PHoTo coUrTEsy of TrP crEATIVEs

rojakprojek.com

The Rojak Projek is a project initiated 
by TRP CREATIVES, a social enterprise 
that intends to create an understanding 
and awareness of social diversity 
through creativity. The idea originated 
in 2014 when the concept of color-
blindness was promoted as a way to 
bring social unity. The Rojak Projek, 
however, saw things differently. The 
beauty of Malaysia lies, not in the 
homogeneity, but in the diversity of 
the people and cultures that coexist in 
the society. For The Rojak Projek, one 
of the things that can represent the 
diverse races, religions and cultures in 
Malaysia is food. In 2015, they began 
the project by throwing a party where 
friends and friends of their friends 
were invited over for a meal. They 
took black and white photographs 
of the people who came to the party 
and used ingredients from different 
dishes such as Nasi Lemak, Char 
Kuay Teow, Roti Canai, etc. to paint 
their portraits. While they were able 
to create a perfectly beautiful series 
of portraits out of a bunch of cooked 
dishes, it wasn’t a comprehensive 
enough message for all the issues that 
had been happening in the society. 
In 2016, they began a journey into 
13 states of Malaysia to get to know 
people in new, unfamiliar localities, 
many of which were local tribes with 
their own cultures and foods that the 
folks of The Rojak Projek had never 
seen before. The experience allowed 
for them to paint the second series of 
portraits from the even more diverse 
dishes and ingredients.

Recently on Malaysia Day, held on the 
16th of September of every year, The 
Rojak Projek exhibited a part of their 
work in an exhibition held at Sentul 
Depot. The day perfectly resonated 
with the concept of their work consi-
dering the fact that the 16th of Sep-
tember is a day that commemorates 
the establishment of the Malaysian 
federation, which marked the joining 
together of Malaya, North Borneo and 
Sarawak to form Malaysia. In Malay-
sian language, rojak means eclectic 
and the name ‘Rojak’ refers to the 
similar but not exactly alike Chinese 
Rojak (a fruit salad with a spicy sauce) 
and Indian Rojak (vegetable salad 
with prawn fritters and boiled eggs) 
where all kinds of ingredients are put 
together into two of the most common 
street food dishes of Malaysia. And 
just like the people, despite their dif-
ferent races and cultures, all are equally 
Malaysians.

The Rojak Projek เป็นโปรเจ็คต์ของ TRP 
CREATIVES องค์กรที่ตั้งใจนำ�เอ�คว�มคิด
สร้�งสรรค์ม�สร้�งคว�มตระหนักในเร่ือง
คว�มหล�กหล�ยของคนในสังคม ไอเดียน้ี
เร่ิมต้นข้ึนในปี 2014 ช่วงท่ีหล�ยภ�คส่วนใน
ม�เลเซียพย�ย�มจะสร้�งคว�มเป็นหน่ึงเดียว
ด้วยก�รมองทุกคนให้เหมือนกันหมด (color-
blindness) แต่ The Rojak Projek กลับเห็น
ตรงข้�ม เพร�ะคว�มสวยง�มของม�เลเซีย
จริงๆ แล้ว ไม่ได้อยู่ที่ทุกคนเหมือนกันหมด 
แต่เพร�ะในสังคมท่ีทุกคนอยู่รวมกันเต็มไปด้วย
แต่ละคนท่ีแตกต่�งกันต่�งห�ก และสำ�หรับ 
The Rojak Projek แล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีส�ม�รถเป็น
ตัวแทนของคว�มแตกต่�งท้ังในเร่ืองเช้ือช�ติ 
ศ�สน� และวัฒนธรรม ในสังคมม�เลเซียได้
อย่�งดีก็คือ “อ�ห�ร” ในปี 2015 พวกเข�
เร่ิมต้นทำ�ง�นจ�กก�รจัดป�ร์ตีเชิญเพ่ือนๆ 
และเพ่ือนของเพ่ือนม�ร่วมรับประท�นอ�ห�ร 
ถ่�ยรูปข�วดำ�ของแต่ละคนเก็บไว้ จ�กนั้น
จึงเอ�อ�ห�รเมนูต่�งๆ ม�ใช้ว�ดรูป portrait 
ของแต่ละคน ไม่ว่�จะเป็น Nasi Lemak, 
Char Kuay Teow, Roti Canai ฯลฯ แต่ถึง
ผลง�นชุดแรกจะออกม�เป็นภ�พว�ดท่ีทำ�
จ�กอ�ห�รได้สวยง�ม มันก็ยังไม่เพียงพอท่ี
จะครอบคลุมเรื่องคว�มแตกต่�งในสังคม
ได้หมด ในปี 2016 พวกเข�จึงเริ่มออก
เดินท�งไปใน 13 รัฐของม�เลเซีย เพื่อที่จะ
ทำ�คว�มรู้จักผู้คนในพื้นที่ใหม่ๆ ที่หล�ยคน
ก็เป็นชนพื้นเมืองเผ่�ต่�งๆ ที่มีวัฒนธรรม
และอ�ห�รท่ีพวกเข�ไม่เคยรู้จักม�ก่อน ทำ�ให้
ในผลง�นชุดที่สองนี้ พวกเข�ได้ภ�พว�ด 
portrait ท่ีทำ�จ�กอ�ห�รในม�เลเซียทีห่ล�ก
หล�ยม�กขึ้นกว่�เดิม 

เม่ือวันช�ติม�เลเซีย 16 กันย�ยน ท่ีผ่�นม�
The Rojak Projek เพ่ิงจะนำ�เอ�ผลง�นส่วนหน่ึง
ไปจัดแสดงในนิทรรศก�รที่ Sentul Depot 
ซ่ึงก็นับว่�เป็นโอก�สที่เหม�ะกับคอนเซ็ปต์
ของง�นอีกเหมือนกัน เพร�ะวันท่ี 16 กันย�ยน 
คือวันก่อตั้งสหพันธรัฐม�เลเซียที่รวมเอ�
ม�ล�ย� ซ�บะฮ์ ซ�ร�วัก เข้�ไว้ด้วยกันเป็น
ประเทศม�เลเซีย เหมือนกับ Rojak ที่จริงๆ 
แล้วเป็นชื่อเมนูอ�ห�รข้�งท�งในม�เลเซีย
ที่หม�ยถึง “ยำ�ผลไม้” (Chinese Rojak) 
และ “สลัดแขก” (Indian Rojak) ที่แม้จะ
มีส่วนประกอบหล�ยอย่�ง (และ Chinese 
Rojak และ Indian Rojak ก็ยังหน้�ต�ไม่
เหมือนกันอีก) แต่เมื่อม�รวมกันก็กล�ยเป็น
อ�ห�รจ�นเดียวกัน และเหมือนกับคนหล�ย
เชื้อช�ติในประเทศ ที่ต่�งก็เป็นช�วม�เลเซีย
ด้วยกันทั้งนั้น
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This film presents how the values of architects have 
changed over the past years through interviews with inter-
nationally acclaimed Japanese architects and presenting 
rich visual content about their work. Includes an interview 
with Tadao Ando, Arata Isozaki, Toyo Ito, Peter Eisenman, 
Charles Jencks, and Rem Koolhaas.

ภาพยนตรเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงคุณคาของสถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงหลายป
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House of eden at groove

PLUS

under this peachy pink café lies a combination of tasty sweets and velvety space
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PLUS

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบหรือขนาดใดก็ตาม ผู้ออกแบบต่าง
ล้วนใส่ใจและให้ความสำาคัญตั้งแต่แนวคิด 
การใช้งาน การจัดการพื้นที่ รวมไปถึงการ
เลือกใช้วัสดุ เช่นเดียวกับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมแห่งนี้ ที่แม้จะมีขนาดเล็ก 
แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการคิดนั้น
ยิ่งใหญ่กว่าภาพที่เห็น

House of Eden เพียงแค่ชื่อก็ชวนให้
น่าสัมผัสและค้นหา ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่
เกิดข้ึนจากแนวคิดจากสวน Eden ดินแดน
แห่งสรวงสวรรค์ ท่ีมีต้นไม้ใหญ่อย่าง Tree 
of God แทนต้นแอปเป้ิลในตำานาน ประดับ
ด้วยผลไม้ในตระกูลเดียวกัน ท่ีมีเอกลักษณ์ 
สีสัน และความหมายที่ดีอย่างพีช จึงได้
เป็นไอเดียหลักในการเล่าเรื่องและตกแต่ง
ร้านด้วยด้วยสีพีชโกลด์

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของ Groove
@CentralWorld หากมองจากภายนอก 
สีชมพูพีชโกลด์ถูกออกแบบมาให้เห็นอย่าง
เด่นชัด ทำาให้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าการ
เป็นเพียงทางเชื่อมไปยัง Sky Walk ด้วย
การเลือกใช้วัสดุอย่างกำามะหยี่ ที่ถูกพ่นไป
บนผนังโค้งทำาให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว
ที่มีอยู่ภายใน เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกออกแบบ
ภายใต้แนวคิดของลูกพีช นอกเหนือจาก
โทนสีชมพูแล้วนั้น สีขาวถูกเลือกเป็นอีก
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้พื้นที่ดูสมบูรณ์และเป็น
ที่ดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น

พื้นที่โทนสีขาวนั้น ทำาจากวัสดุที่เราทุกคน
คุ้นชินกันเป็นอย่างดีอย่างหินขัด หรือ 
Terrazzo ผู้ออกแบบเลือก Terrazzo เป็น
วัสดุหลักในการกำาหนดพ้ืนท่ีของร้าน เน่ือง-
จากเป็นวัสดุที่สามารถนำามาใช้แล้วออก-
แบบเส้นกันพื้นที่ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยัง
สามารถป้องกันการแตกร้าว จากด้านหน้า
ทางเข้า เราจะสามารถมองเห็นพื้นหินขัด
ที่เรียบเป็นผืนเดียวกันไปจนสุดร้าน และ
ใช้เส้นแบ่งก้ันพ้ืนท่ีเป็นลวดลายวงกลม เพ่ือ
ให้สอดคล้องไปกับแนวคิดของการออกแบบ 
ประกอบกับการผสมปูนสีในขั้นตอนการ
ผสมวัสดุต่างๆ ช่วยสร้างความน่าสนใจ 
และเพิ่มลวดลายให้กับร้านได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงแค่พื้นเท่านั้นที่ถูกออกแบบด้วย  
Terrazzo จากแนวราบไล่มาจนถึงเคาน์เตอร์ 
ผู้ออกแบบเลือกใช้ Terrazzo ในการไล่-
เรียงขึ้นไปในแนวดิ่งของผนังเคาน์เตอร์ 
อีกด้วย รวมถึงผิวด้านบนท่ีถูกออกแบบมา
อย่างดีในการใช้วัสดุอย่างหินขัด โดยเฉพาะ
การใช้บนผิวผนังโค้งลักษณะนี้ นอกจากนี้ 
ท็อปของโต๊ะทุกตัวภายในร้าน ก็ยังถูก

In architectural design, regardless 
of scale or style, an architect’s crea-
tive control over a project may en- 
compass the conceptualization pro-
cess and spatial manipulation all the 
way to material selection. Hidden in 
the thought process that conceives 
this rather small-scale architectural 
project is something far bigger and 
more profound than what the eyes 
can see.

House of Eden’s appeal lies not 
only in its mystical name but also in 
the concept, which is derived from 
Eden, the heavenly land; the biblical 
garden of God. Instead of the le-
gendary apple tree, the place houses 
the ‘Tree of God’ adorned with lu- 
minous ‘peaches.’ With similar colors 
and physical characteristics, both 
peaches and apples actually come 
from the same Rosaceae family. For 
this particular project, the peach 
served as the main idea behind the 
project’s storytelling as well as the 
point of reference for the pink gold 
peach color scheme of the decora-
tions.

Located on the second floor of 
Groove@CentralWorld, from the 
outside, the striking color tone of the 
interior is used to render a striking 
visual that aims to attract a crowd, 
turning House of Eden into some-
thing more than a simple café that 
people just walk past to reach the 
skywalk. The tactile texture of the 
velvet of the undulating wall accen-
tuates people’s perceptions of the 
movements happening inside the 
establishment. Peach also serves 
as the concept color of the furniture 
whose pink-white tone contributes 
to the striking and complete visuals 
of the space.

The white space has terrazzo as 
the principal material that defines 
the place’s functional spaces for its 
ability to freely create the desired 
strips and lines while also providing 
crack-resistant qualities. From the 
entrance, one can see the unanim-
ous mass of minimalistic terrazzo 
stretching to the furthest end of the 
space. The circular pattern serves 
as the divider, meaningfully corres-
ponding with the design concept of 
the project. The colored concrete 
added to the mixture of different  
materials brings interesting dimen-
sions and details to the place.

In addition to the floor, it can be seen 
that terrazzo is used with the vertical 

ออกแบบให้เป็นงาน Terrazzo เพราะนอก-
เหนือจากความสวยงามและความแข็งแรง
แล้ว Terrazzo ยังเข้ามาช่วยสร้างความ
แตกต่างในเรื่องของผิวสัมผัสที่เรียบเนียน 
ตัดกับความรู้สึกผิวสัมผัสของกำามะหยี่
ที่มีความนุ่มด้วย

ในงานออกแบบต่างๆ นั้น มีองค์ประกอบ
ที่สำาคัญมากมาย ที่ล้วนแล้วจำาเป็นที่จะ
ต้องให้ความสำาคัญ ทั้งการออกแบบ การ
เลือกวัสดุ รวมถึงมองไปยังอนาคตในเรื่อง
ของการดูแลรักษา ที่หากถูกวางแผนมา
อย่างดีแล้วนั้น ก็จะช่วยให้งานออกแบบ
ที่เสร็จสมบูรณ์สวยงาม และอยู่อวดโฉม
ไปอีกนาน

บน
เฟอร์นิเจอร์ผิวกำามะหย่ีมีผิวสัมผัส
ตัดกับพื้นหินขัดที่เรียบเนียน

abovE
ThE wooL-TEXTUrEd fUrniTUrE
crEaTES a SEnSE of conTraST
wiTh ThE PoLiShEd STonE fLoor

ล่าง
งานพ้ืนหินขัด Terrazo ท่ีออกแบบ
ให้มีสีสัน และลวดลายได้อย่าง
อิสระ

bELow
ThE PoLiShEd TErrazzo fLoor 
ThaT aLLowS for fLEXibLE and 
coLorfUL dESignS

plane of the counter’s wall and top me-
ticulously designed for the material 
to reveal and offer its best qualities, 
particularity with the curved surface 
of the counter. The top of all the tables 
in House of Eden are of terrazzo, 
chosen not only for its aesthetic 
quality and durability but also the 
tactility of its velvety texture.

There are a great deal of elements 
that need to be emphasized in a good 
design work, whether it is the con- 
ceptualization process, material 
selection or the more functional as-
pects such as maintenance issues. 
If properly planned, all these elements 
will come together and created is a 
final outcome that will not only satisfy 
but also distinctively exhibit its exis-
tence for an extended period of time.

fb.com/houseofeden.th
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Eating 

For years now, the purpose of “food” has reached beyond simply  
that of a means to survive. For the eater, it is one form of enjoy- 
ment that everyone can appreciate (since everyone eats). For 
the provider, food becomes something of a challenge, as it brings 
with it the task of answering to the eater’s ever-changing needs 
and demands.

On the surface, it seems that the world of food could be viewed 
as a most stark reflection of inequality. Day-to-day street-side  
food shops are the polar opposite of a hotel’s rooftop restaurants. 
Yet, those luxurious restaurants could not entirely replace the 
street-side shops since no one could afford such luxuries every 
day, obviously. In terms of nutrition, many of those street-side 
restaurants, the ones that put effort toward serving clean food 
in a clean space, can also give eaters all the nutrition they need, 
just as those luxurious restaurants do. As for the atmosphere, 
the seemingly endless debate of “How could the atmosphere 
of a mere street-side shop rank on par with those of rooftop 
restaurants?” always springs up, as those judgments are purely 
subjective, and thus difficult for everyone to agree upon.

Experience

INTRO_art4d263.indd   22 10/10/18   12:02 AM
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Eating 
Experience

หลายๆ ปีมานี้ “อาหาร” กลายเป็นมากกว่าปัจจัยสี่ ของจำาเป็นเพื่อดำารงชีวิตไปแล้ว 
สำาหรับผู้บริโภคมันเป็น “ความสุข” รูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสากล (เพราะใครๆ ก็
ชอบกิน) กลับกันสำาหรับนักธุรกิจ อาหารกลายมาเป็นเกมบางอย่างที่สนุกและท้าทาย
เพราะความต้องการของลูกค้าที่เป็นโจทย์ทางธุรกิจนั้นเปลี่ยนไปแทบจะทุกอาทิตย์

ถ้าดูแค่ผิวเผิน โลกของอาหารคงเป็นโลกที่เห็นความเหลื่อมล้ำาได้ชัดที่สุด ร้านริมทาง
ปากซอยกับภัตตาคารบนดาดฟ้าของโรงแรมดังนั้นต่างกันราวกับฟ้ากับเหว แต่พิจารณา
ดูอีกที เราจะพบว่าภัตตาคารบนดาดฟ้าโรงแรมก็ใช่ว่าจะแทนที่ร้านริมทางปากซอยได้ 
(เพราะคงไม่มีใครปีนข้ึนไปกินบนดาดฟ้าได้ทุกวัน) ในเหตุผลด้านโภชนาการ ร้านริมทาง
หลายๆ ร้าน (ท่ีใส่ใจด้านความสะอาด) ก็มอบสารอาหารครบท้ัง 5 หมู่แก่ลูกค้าได้ไม่ต่าง
ไปจากภัตตาคารหรูๆ หรือถ้าจะแย้งกันด้านบรรยากาศ ประมาณว่า “ร้านริมทางจะไป
สู้ร้านดาดฟ้าได้ยังไง” ก็คงเถียงกันได้ไม่จบไม่สิ้น เพราะเมื่อว่าด้วย “บรรยากาศ” แล้ว 
การประเมินค่าว่าอันไหนดีกว่ากันดูจะยากขึ้นไปอีกขั้น เป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคลล้วนๆ 

We won’t join the debate over which one is better, but this special 
edition of art4d, ‘Eating Experience’ will present many different 
ways of “eating design” through projects of different scales and 
focus. Ranging from a new community mall on Lasalle road to 
a restaurant in Ekamai, we also introduce a data scientist who 
tries to objectively rank the deliciousness of food and experience 
designers that let the customers participate in the design of new 
recipes in place of a chef, the latter of which seems to have held 
a monopoly over this process for a long time. Last but not least, 
we also interview Marije Vogelzang, a famous eating designer.

เราคงจะไม่ลงไปร่วมเถียงร่วมหาคำาตอบว่า “อันไหนดีกว่ากัน?” แต่ art4d เล่มพิเศษ 
Eating Experience จะนำาเสนอ “วิธีการออกแบบการกิน” ผ่านโปรเจ็คต์หลายๆ สเกล 
ทั้ง community mall แห่งใหม่บนถนนลาซาล หรือร้านอาหารแถวเอกมัย แนะนำานัก-
วิทยาศาสตร์ข้อมูลที่พยายามหาค่ากลางความอร่อยในอาหารกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบ 
อีเวนต์ ให้ผู้กินได้มีส่วนร่วมในการคิดสูตรอาหารใหม่ๆ แทนเชฟที่ยึดเอาหน้าที่นี้เป็น
ของตัวเองมาอย่างยาวนาน รวมถึงบทสัมภาษณ์นักออกแบบประสบการณ์การกิน  
(Eating Designer) Marije Vogelzang 
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TEXT: WINYU ARDRUGSA 
PHOTO: KETSIREE WONGWAN

THE FIRST URBAN ROOFTOP IN LASALLE
M SPACE SERVES UP A FUSION DISH MADE OF A SKYDECK

AND A FOREST IN THEIR LATEST PROJECT ‘DADFA’
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The street food experience in Thailand has always been men-
tioned by international media and while the idea of eating on 
a table a couple of feet away from a bus dropping off and pick-
ing up passengers or motorcycles passing by on the pavement
where one is having a meal seems rather surreal for most tou-
rists, the Thais are familiar if not jaded to take such in pretty
much the same way as the dry, lifeless food courts of omni-
present shopping malls and department stores. With all that 
happening, it makes one wonder if any question has been asked
about how the food, built environment and people living in the 
city are connected, or at least a risk taken at turning the three 
elements into something different. ‘Dadfa’ (the Thai word for 
rooftop or sky deck) is a community mall of an unusual name
recently opened on the corner of Soi Lasalle 33 and is one 
example of such an experimental approach which was initiated
by Kanok-on Boontavekit.

Pakorn Mahapant and Pariya Kaittitheerachai, the two architects
of M Space, believed that a ‘vast public space’ was what the 
Lasalle neighborhood needed. This belief led to the search for
an architectural mix between a market and a public garden that
would serve as the core of the development of the project’s 
program. M Space did an analysis on the commercial shop-
houses nearby and found some interesting patterns of their
spatial functionality. While the activities happening on the
ground floor are connected to the adjacent roadway, the roof-
top space offers another world that is more peaceful and multi-
functional. The architects experimented with the difference 
between the lowest and highest floors of a shophouse building
and created as a result of such was a two-story building with 
a total functional space of 4,500 square meters. The building 
is situated with the 50-meter-wide front side facing the street 
while the space housing the existing market was relocated to
one side of the project. The functional space was gouged out 
into voids of various sizes to physically connect the areas on 
both floors and, at the same time, serve as a large free space 
fit to accommodate retail and other  activities.

บรรยากาศการทานอาหารริมถนนในบ้านเรามักจะได้รับการกล่าวถึงโดย
สื่อต่างชาติอยู่เสมอๆ และแม้ประสบการณ์บนโต๊ะอาหารที่ถูกขนาบไปด้วย
รถเมล์ซึ่งกำาลังจอดรับส่งผู้โดยสาร หรีือกระทั่งมอเตอร์ไซต์ที่วิ่งสวน
มาบนทางเท้า อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหนือจริงสำาหรับนักท่องเที่ยว แต่มันก็
คงจะเป็นภาพที่เรามีความคุ้นเคยกันอยู่พอๆ กับบรรยากาศอันแสนจืดชืด
ของฟู้ดคอร์ทในศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นทั่วประเทศ จะมีใครเคย
ตั้งคำาถามกันบ้างไหมว่าจริงๆ แล้ว อาหารการกิน อาคารสถานที่ และ
ผู้คนในเมือง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? หรืออย่างน้อยก็เสี่ยงทำาอะไรสัก
อย่างที่จะนำาเสนอส่วนผสมระหว่างทั้งสามอย่างให้ต่างออกไป ‘ดาดฟ้า’ 
โครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ชื่อประหลาดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ที่ปาก
ซอยลาซาล 33 เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทดลองที่ว่านั่น

‘ซอยลาซาล’ หรือถนนสุขุมวิท 105 น้ัน ได้ช่ือมาจากโรงเรียนซ่ึงก่อต้ังข้ึนมา
เมื่อปี พ.ศ. 2506 ในสมัยที่บริเวณนี้ยังแวดล้อมไปด้วยท้องนา การเติบโต
ของมหานครกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนไร่นาให้กลายเป็นพื้นที่
อยู่อาศัยชานเมืองที่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว ตึกแถว หมู่บ้านจัดสรรและ
ตลาด ปัจจุบันการขยายเส้นทางรถไฟฟ้ามาตามแนวถนนสุขุมวิทได้ทำาให้
เกิดการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาคาร
สำานักงาน ตลอดจนโรงเรียนไทยและนานาชาติที่เปิดตามขึ้นมาอีกหลาย
แห่งจนลาซาลมีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็น
โจทย์สำาคัญสำาหรับสำานักงานสถาปนิก M Space เมื่อกนกอร บุญทวีกิจ 
เจ้าของโครงการดาดฟ้ามีความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิมซึ่งมีขนาด
ประมาณ 5 ไร่ ให้เป็นธุรกิจเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้อะไรบางอย่างกับชุมชน

สถาปนิก ภากร มหพันธ์ และปริยา เกียรติธีรชัย เช่ือว่า “พ้ืนท่ีโล่งว่างขนาด
ใหญ่” คือสิ่งที่ลาซาลต้องการ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่นำาไปสู่การหาส่วนผสม
เชิงสถาปัตยกรรมระหว่างตลาดและสวนสาธารณะในการพัฒนาโปรแกรม
ของโครงการ โดย M Space ได้ทำาการวิเคราะห์กลุ่มตึกแถวค้าขายโดยรอบ
และพบว่ามีรูปแบบการใช้พื้นที่ที่มีความน่าสนใจ ซี่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ชั้น
ล่างนั้นมีความเชื่อมต่อกับถนน ในขณะที่ชั้นหลังคาของอาคารเป็นอีกโลก
หนึ่งที่มีความสงบแต่ก็หลากหลายในการใช้สอย สถาปนิกทดลองนำาความ
แตกต่างระหว่างชั้นล่างสุดและชั้นบนสุดนี้มาประกบกันเป็นอาคาร 2 ชั้นที่
มีขนาดราว 4,500 ตารางเมตร โดยวางอาคารใหม่ให้อยู่ทางด้านหน้าเพื่อ
สร้างความเชื่อมต่อกับถนนตลอดหน้ากว้างกว่า 50 เมตรของที่ตั้ง และแบ่ง
พื้นที่ให้ตลาดเดิมนั้นขยับมาอยู่ทางด้านข้างของโครงการ พื้นที่อาคารถูก

หน้าตรงข้าม
บันไดขนาดใหญ่ที่เชื้อเชิญ
ให้เดินข้ึนไปสู่พ้ืนท่ี ‘ดาดฟ้า’
ด้านบน
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the second story to be physically diverse in 
order to create a built landscape with lines 
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คว้านออกเป็นช่องโล่งขนาดต่างๆ เพื่อเชื่อมพื้นที่ทั้ง 2 ชั้น 
ขณะเดียวกันก็ต่อกันเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีสำาหรับ
ร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ ถูกวางไว้ล้อมรอบ

จากภายนอกเราอาจจะมองไม่เห็นพื้นที่สีเขียวที่ว่านี้ได้ชัดนัก
เพราะตัวอาคารมีโครงผนังตะแกรงเหล็กลอยห่อหุ้มส่วน “ดาดฟ้า”
เอาไว้ อย่างไรก็ตาม ตัววัสดุและการจัดเรียงก็โปร่งพอท่ีจะเผย
ให้เห็นกลุ่มต้นไม้ที่ไหวไปมาอยู่ด้านหลัง นอกจากผนังผิวสนิม
นี้แล้ว บันไดขนาดใหญ่ก็เป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีทอดตัวออกมา
เช้ือเชิญให้ผู้คนเดินข้ึนไปยังพ้ืนท่ีช้ันบน โดยจากชานพักบันได
ภาพของดาดฟ้าที่ค่อยๆ ปรากฏขึ้นทำาให้ภาพในใจของหลังคา
ตึกท่ีมีแต่ความยุ่งเหยิงถูกแทนท่ีด้วยภาพก่ิงก้านของต้นไม้หลาก
ชนิดท่ีโผล่ข้ึนมาจากด้านล่าง เส้นทางการสัญจรท่ีประกอบด้วย
ทางเดิน ทางลาด ระเบียง และบันไดชุดเล็กๆ ถูกวางให้ลัดเลาะ
ขึ้นลงเชื่อมลาน เฉลียง แปลงผัก พื้นที่กิจกรรมและร้านค้าส่วน
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสถาปนิกออกแบบให้ระดับของพ้ืนช้ัน
สองนี้มีความหลากหลายจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีเส้นสายล้อ
ไปกับแนวหลังคาจั่วที่วิ่งขึ้นลงปกคลุมพื้นที่ขายสำาหรับการตั้ง
ร้านค้าขนาดต่างๆ โดยเป็นรูปทรงท่ีสถาปนิกอ้างอิงกับลักษณะ
หลังคาของตลาดที่มีอยู่หลายแห่งในซอยลาซาล 

Externally, one may not be able to see the green 
space clearly due to the steel mesh structure that 
wraps around the rooftop area. Nevertheless, the 
material and arrangement were done in a manner 
that grants enough transparency, which allows for
users to have visual access to the green mass of
trees moving at the back. In addition to the rusty 
wall, the large staircase serves as another important
element whose presence invites users to walk up-
stairs. From the landing, the image of the chaotic sky
deck is replaced with branches of various kinds of
trees emerging from the floor below. The circulation,
which is comprised of a walkway, ramp, deck and a
small flight of stairs, is situated for visitors to walk
up and down to the rooftop, the deck, the vegetable
plot and other retail and exhibition spaces. The archi-
tects designed the floor level of the second story 
to be physically diverse in order to create a built 
landscape with lines that mimic the outlines of the 
gable roof structure spreading over the retail shops 
of different sizes. The architects reference the shape
of the roof to the common features of the roof 
structures of several markets in the Soi Lasalle 
area. 
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อากาศซึ่งอ้างอิงมาจาก
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แม้ส่วน “ดาดฟ้า” จะเป็นจุดขายของโครงการ แต่ก็ไม่
ได้หมายความว่าพ้ืนท่ีช้ันล่างจะขาดซ่ึงความน่าสนใจ เพราะ
บันได 8 ตัวที่กระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ช่วยทำาให้การเดิน
กลับลงมายังสวนด้านล่างมีความเป็นไปได้ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น จากพ้ืนท่ีซ่ึงเปิดโล่งสู่ท้องฟ้าในช้ันบน สถาปนิก
ต้ังใจสร้าง “สวนป่า” ท่ีมีความเป็นธรรมชาติและต้องการ
การดูแลน้อยท่ีสุดข้ึนท่ีช้ันล่าง ตามแนวคิดน้ีเราสามารถเฝ้า
มองความเป็นไปของระบบนิเวศย่อมๆ นี้ได้อย่างใกล้ชิด
จากแนวทางเดินที่ตัดไปเป็นเส้นทางต่างๆ หรือจากร้าน
รวงที่โอบล้อมอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการถอยออกมา
ชื่นชมธรรมชาติด้วยระยะห่างระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบของงานภูมิทัศน์ในช่วงสุดท้ายได้ปรับจากแนวคิด
ดังกล่าวให้มีความดิบน้อยลง เพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในพื้นที่สวนดังกล่าว ซึ่งในทางหนึ่งก็ช่วยเชื่อม
ต่อกับลานกิจกรรมและพื้นที่ร้านค้าที่กระจายตัวอยู่ล้อม
รอบได้อย่างเป็นกันเองมากข้ึน

ความแตกต่างระหว่าง ‘ดาดฟ้า’ และคอมมิวนิตี้มอลล์
ทั่วไปนั้นไม่ได้มีเพียงการให้ความสำาคัญกับพื้นที่สีเขียว
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นผิวของวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่
แสดงลักษณะของวัสดุออกมาอย่างตรงไปตรงมาราวกับ
การลอกเอาสีหรือผิวตกแต่งทั้งหมดที่เราเห็นในศูนย์-
การค้าอื่นๆ ทิ้งไป แล้วเผยให้เห็นถึงเนื้อในและความ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุที่จะเกิดขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคอน-
กรีตเปลือย สนิมเหล็ก เสี้ยนไม้ รวมถึงลายชั้นของผนัง
คอนกรีตผสมแกลบดำาท่ี M Space ทดลองร่วมกับผู้เช่ียว-
ชาญ สันธาน เวียงสิมา ขณะเดียวกันการเลือกใช้วัสดุใน
ส่วนอื่นๆ ก็สะท้อนการสร้างสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น
เช่น บล็อคคอนกรีตโปร่งบนผนังด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตกที่ช่วยกรองแสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวอาคารไปพร้อม
กับการช่วยระบายอากาศ หรือแม้แต่การใช้หลังคาโปร่ง-
แสงสร้างพื้นที่ชานกึ่งนอกกึ่งในขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างใน
จุดต่างๆ 

While the sky deck is the project’s selling point,
it doesn’t mean that the ground floor area is lack-
ing anything interesting. The eight staircases 
scattered at different corners bring about a flexi-
ble and diverse circulation between the rooftop 
and the garden on the ground floor. From the 
fully opened space of the sky deck, what the 
architects intended for the ground floor was to 
create a forest park that could grow naturally 
with a minimal need for maintenance as we 
watch this small ecosystem evolve during a stroll
on the walkways and routes or even from the
shops surrounding the green space, an oppor-
tunity which allows for one to appreciate nature
from a distance. Nevertheless, the finalized con-
cept for the landscape was toned down to be 
somewhat less ‘raw’ in order for the space to
accommodate future activities and better faci-
litate a connection between the park, the activi-
ties and the retail space in a much friendlier and
accessible way. 

The difference between ‘Dadfa’ and most com-
munity malls lies not only in the emphasis the
project gives to the green space but also the
textures of the architectural materials that
straightforwardly express the true characteristics
of the materials as if the entire colors and coating
of the materials we have seen used with other 
shopping mall projects were stripped down. 
Revealed are the true textures and the organic 
change that will happen to the materials in the
future including the exposed concrete, rusty 
steel, wood grains and layers of concrete mixed
with black rice husk ash of the walls in which 
M Space experimented with the expert Suntan 
Viengsima. The use of materials with other 

หน้านี้
บันไดเหล็กขนาดเล็กที่ถูกวางไว้
ตามจุดต่างๆ เป็นทั้งจุดเชื่อมต่อ
และจุดเปลี่ยนการรับรู้

THIS PAGE
SMALL STEEL STAIRCASES 
SCATTERED THROUGHOUT THE 
PROJECT, WHICH SERVE TO
BOTH CONNECT WITH AND 
CHANGE ONE’S PERCEPTION

หน้าตรงข้าม
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ระหว่างความโปร่งโล่งในชั้น
บนและความใกล้ชิด (intimate 
space) ที่เกิดจากตัวโครงสร้าง
และต้นไม้ในชั้นล่าง

OPPOSITE PAGE
THE STRUCTURE AND TREES AT 
THE LOWER FLOOR GIVE OUT 
CONTRASTING EXPERIENCES OF 
VASTNESS AND CLOSENESS

What the architects intended for the ground floor was
to create a forest park that could grow naturally with
a minimal need for maintenance as we watch this small
ecosystem evolve during a stroll on the walkways
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The difference 
between ‘Dadfa’ 
and most community 
malls lies not only 
in the emphasis the 
project gives to the 
green space but also 
the textures of the 
architectural materials 
that straightforwardly 
express the true 
characteristics of 
the materials
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ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐพยายามเข้ามาจัดระเบียบการค้าขายอาหารริมท้องถนนในหลาย
พื้นที่ ซึ่งหากขาดความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์อาหารและสถานที่แล้ว
การยกเลิกหรือย้ายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่นั้นเสี่ยงที่จะได้กลับมาเพียงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแต่ขาดเสน่ห์ที่จะดึงดูดผู้คนและธุรกิจให้ดำาเนินต่อไปได้ โครงการ 
‘ดาดฟ้า’ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจากภาคเอกชนที่ทดลองสร้าง market park ผ่านการนำา
เสนอพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งที่มีอยู่มากกว่า 1 ใน 3 ส่วนของพื้นที่อาคารทั้งหมด เชื่อว่า
งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้น่าจะกระตุ้นให้เกิดส่วนผสมระหว่างอาหารการกิน กิจกรรมเชิง
สุขภาพ และการก่อร่างของชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ได้ อย่างน้อยเมื่อต้นไม้ในโครงการ
โตเต็มที่แล้ว การเดินไปมาใน ‘ดาดฟ้า’ น่าจะให้ความประทับใจคล้ายกับการไปเยี่ยม-
เยียนเรือนต้นไม้เขียวครึ้มในสวนพฤกษศาสตร์ดีๆ สักที่หนึ่ง สิ่งที่ต่างไปบ้างคงจะเป็น
บรรยากาศที่เราจะไม่ได้เห็นเพียงแมกไม้นานาพันธุ์เท่านั้น แต่รวมถึงชาวลาซาลที่นั่งจิบ
กาแฟหรือไม่ก็พากันเดินย่อยอาหารอยู่ตามมุมนั้นมุมนี้

parts of the program also reflect characteristics of Tropical Architecture 
from the airy concrete blocks used with the walls towards the east and 
west wing of the structure that serve as an effective filter, preventing 
excessive sunlight from coming into the building while helping the interior 
space remain nicely ventilated, to the translucent roof that creates a semi-
outdoor deck at different parts of the program.

With governmental agencies now implementing rules to regulate street 
food vendors in Bangkok, the lack of understanding of the connection 
between the identity of the food culture and the physical space it originates
and evolves from, which eventually leads to demolition or relocation, can
end up creating a bunch of clean, organized but lifeless spaces. Such 
attempt may cause a local spirit to be lost as commercial activities disap-
pear and businesses are forced to cease their operations. Projects such 
as ‘Dadfa’ are an interesting example from the private sector for this market
park is created with green and negative spaces taking up over one-third
of the entire functional space. What this piece of architecture has brought
to its neighborhood is a space that combines the food culture, health-
related activities and a new way in which a community is formed. At the
very least, when all the trees in the project are fully grown, walking around
on the sky deck will be reminiscent of the feeling of visiting the green-
house of a nicely tended botanical garden. What will be different is probably
the sights of the Lasalle locals enjoying their coffee or a stroll under the 
shade and foliage of all these trees and plants.

fb.com/DadfaBangkok

หน้าตรงข้าม
ความโปร่งของตัวสถาปัตย-
กรรมซึ่งสามารถมองเห็นได้
จากทางด้านหน้าช่วยสร้าง
ความเชื่อมต่อกับบริบท

OPPOSITE PAGE
FROM THE FRONT, ONE CAN
SEE THAT THE TRANSPA-
RENT STRUCTURE HELPS 
TO CONNECT THE BUILDING 
WITH THE CONTEXT

หน้านี้
แนวหลังคาจั่วที่โผล่พ้น
กำาแพงและวิ่งล้อไปกับ
โครงสร้างชั่วคราวของ
เต็นท์ในตลาดด้านข้าง

THIS PAGE
THE GABLE ROOF LINE 
RUNNING IN PARALLEL TO 
THE STRUCTURE OF THE 
MARKET TO ITS SIDE
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TEXT: sarngsan na soontorn 
PHOTO COURTESY OF PONSAWAN VUTHISATKUL

A HANDFUL OF A PORTION
PONSAWAN VUTHISATKUL INTRODUCES US TO THE

NEW PORTIONS OF HEALTHY DIETS
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พรสวรรค์ วุฒิศาสตร์กุล พกเอาความสงสัยถึงท่ีมาท่ีไปของรูปทรงต่างๆ ในงานออกแบบท่ี
ค้างคาใจต้ังแต่ตอนเรียนอยู่ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตัว
ไปด้วยตอนที่เธอไปเรียนต่อด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ Royal College of Art และ
เมื่อผสมกันกับความชอบในงานออกแบบที่มีเรื่องเล่าแข็งแรง กับแนวทางการออกแบบ 
Speculative Design เธอก็ผลิตวิทยานิพนธ์ท่ีมีประเด็นเก่ียวข้องกับการบริโภคผิดสัดส่วน
ของชาวอังกฤษท่ีมีช่ือว่า The New Normal ข้ึนมาเป็นโปรเจ็คต์ชุดตวงวัดปริมาณอาหาร
สำาหรับการกินในแต่ละคร้ัง

“World Health Oraganisation (WHO) รายงานว่า 39% ของผู้ใหญ่ท่ัวโลกมีน้ำาหนักเกิน
มาตรฐาน และ 13% ในน้ันเป็นโรคอ้วน ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมจำานวนข้ึนเร่ือยๆ” พรสวรรค์ 
บอกกับ art4d และกล่าวต่ออีกว่าเหตุผลหลักของปัญหาโรคอ้วนของชาวอังกฤษคือการ
บิดเบือนสัดส่วนอาหาร และการทำาให้ portion “มาตรฐาน” ของการกินต่อครั้งมีปริมาณ
มากข้ึน ซ่ึงเธอต้องการท้าทายการรับรู้ของมนุษย์ในเร่ืองของปริมาณอาหาร อันจะมีผลใน
การสร้างพฤติกรรมการกินอาหารในปริมาณท่ีดีต่อสุขภาพ

ชุดตวงวัดอาหาร The New Normal นำาเสนอทางเลือกใหม่ในการกำาหนดปริมาณการกิน
อาหารแต่ละอย่างและในแต่ละครั้ง ผ่านแนวคิดของการใช้ขนาดและกิริยาของมือเป็นสิ่ง
อ้างอิงแทนการนับปริมาณแคลอรี่หรือการวัดผ่านหน่วยต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ แนวคิดนี้
ริเร่ิมมาจากแนวคิดของนักโภชนาการท่ีกล่าวว่า เราสามารถเปรียบวัดปริมาณอาหารได้จาก
ขนาดมือของแต่ละคน เช่น แป้งหนึ่งกำา โปรตีนหนึ่งฝ่ามือ ผลไม้หนึ่งอุ้งมือ ผักสองแบมือ 
อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าและทดลองกับผู้คน พรสวรรค์เห็นว่าลำาพังแค่ความเข้าใจ
ในแนวคิดท่ีว่าน้ันไม่เพียงพอท่ีจะสร้างให้เกิดพฤติกรรมในการกินเพ่ือสุขภาพให้เกิดข้ึนได้ 
เธอจึงได้ออกแบบอุปกรณ์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ในการประมาณอาหารทั้ง 5 หมู่ขึ้น
มาใหม่ โดยการกำาหนดขนาดมาตราฐานของภาชนะข้ึนมา 5 ขนาด (XS, S, M, L, XL) เพ่ือ
ความสะดวกในการปรับใช้กับความหลากหลายของคนกลุ่มใหญ่ ส่ิงน้ีจะทำาให้เกิดแนวทาง
ใหม่ การจับจ่ายเคร่ืองครัวจะกลายเป็นกิจกรรมท่ีคล้ายๆ กับการเลือกซ้ือเส้ือผ้าไซส์ต่างๆ ซ่ึง
จะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงของและผู้ใช้ดีข้ึน จากการทดสอบการใช้งาน ผู้คนส่วนใหญ่
จะรู้สึกขัดข้องกับขนาดท่ีไม่พอเหมาะกับมือของตัวเองและรับรู้ถึงสัดส่วนของอาหารได้ดีข้ึน 
ซ่ึงนำาไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของการบริโภคอาหารในระยะยาว

พรสวรรค์ ชื่นชม Speculative Design ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบที่คิดค้นขึ้นโดย 
Anthony Dunne และ Fiona Raby ท่ีอาจพอแปลได้ว่า การออกแบบแบบจิตนาการคาด-
คะเน (ผู้เขียน) อันต่างจากการคาดการณ์แบบเก็งความเป็นไปได้ Speculative Design  
เปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ด้วยการต้ังต้นการออกแบบด้วยคำาว่า “แล้วถ้า” (what if) ท่ี
สร้างข้อถกเถียงถึงรูปแบบความเป็นไปได้ท่ีหลากหลายมากกว่าความเป็นไปได้ในทางเดียว 
หลักการทำางานออกแบบของเธอคือการตั้งคำาถามว่า “จะทำายังไงให้สิ่งของที่ใช้ในชีวิต-
ประจำาวันมีหน้าตาท่ีผิดแปลกออกไป ขณะยังคงหน้าท่ีการใช้งานไว้ได้อย่างเดิม” ต้องรอดู
ต่อไปว่า ความสนใจของเธอตอนน้ีท่ีกำาลังมุ่งไปท่ีการสร้างประสบการณ์การกินอาหารแบบ
ใหม่ จะนำาไปสู่การออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกับการกินอาหารแบบไหนบ้าง 

The food serving utensil collection, 
‘The New Normal’ proposes a new 
alternative for the portions of food 
one has at each meal. The concept 
uses the size and shape of human 
hands as references instead of calorie 
counting or mathematic calculations

Ponsawan Vuthisatkul  has a curiosity for the origins of shapes and forms 
that she picked up when she was a student in the Faculty of Architecture 
at Chulalongkorn University and carried on with her when she continued to 
pursue her studies in product design at the Royal College of Art. Combining 
such with her personal preferences for design with a strong storytelling ele-
ment and a Speculative Design approach, she created a thesis with content 
that delves into the portion distortion of the British people’s consumption 
behaviors titled ‘The New Normal,’ which she has materialized into a series 
of food serving utensils.

“World Health Organization (WHO) reported that 39% of the adult popula-
tion around the world is overweight and 13% is obese, and the tendency is 
that the numbers will continue to rise,”  Vuthisatkul told art4d as we began 
our conversation. She further explained that the main reason behind the 
obesity epidemic among the British population is the distorted portions of 
food people consume and the increase of a standard portion size per meal. 
Vuthisatkul’s wish with her project was to challenge humans’ perceptions 
regarding the portions of food they are eating to ultimately reshape con-
sumption behaviors resulting in more appropriate and healthy portions.

The food serving utensil collection, ‘The New Normal’ proposes a new alter-
native for the portions of food one has at each meal. The concept uses the 
size and shape of human hands as references instead of calorie counting 
or mathematic calculations. The concept was initially applied following 
ideas garnered by nutritionists that compare food portions with the size of 
a human hand,  for example, a fist of carbs, a palm of protein, a thumb of fat, 
a cupped hand of fruit, and two hands of vegetables. Nevertheless, after 
conducting research and experiments with actual people, Vuthisatkul 
realized that an understanding of the concept alone could not enable 
healthy consumption behaviors. She then designed a set of utensils using 
standard hand dimensions to create food serving tool sizes in XS/S/M/L/
XL and also helped people to choose the appropriate size for their daily 
meals.

The utensils present a new approach to people’s purchases of food, similar 
to the way that they chose different sizes of clothing to wear while the con-
nections between people and the food they consume become more personal. 
The result from the testing of the utensils with real users revealed that most 
people feel conflicted with the sizes that feel disproportioned with their own 
hands while the utensils also bring about a more discernible perception of 
food serving sizes, which could potentially lead to long-term changes. 

Vuthisatkul admires Speculative Design, a genre of design practice pro-
posed by Anthony Dunne and Fiona Raby. It refers to design as a means of 
speculating about how things could be, and to imagine possible futures in-
stead of predicting or forecasting. With great openness to new possibilities, 
the process of speculative design begins with a ‘what if’ question, which 
brings about diversified discussions and offers something that is much 
more than one limited possibility. Vuthisatkul’s  design principle is, therefore, 
questioning “how to deviate the physical appearances of everyday objects 
while maintaining their original functionalities.” It remains to be seen what 
other eating utensils will be materialized through her current interest in the 
creation of new eating experiences.

rca.ac.uk/students/ponsawan-vuthisatkul

DESIGN_New Normal_art4d263.indd   33 10/9/18   11:13 PM



34

TEXT: NAThANICh ChAIDEE 
PHOTO: kETsIrEE woNgwAN

LET THE PHOnE EaT firsT
HavE a sEaT fOr TEa and TasTE a Hybrid Of TradiTiOnaL THai 

dEssErTs aT THOngyOy CafÉ

DESIGN_Thongyoy_art4d263_2.indd   34 10/9/18   12:57 AM



35

One of the joys of dessert lovers in this day and age are the 
beautifully decorated cafes where gimmicks play their role 
in the basic principle of branding. The time also marks a 
moment where we are moving somewhat close to the con-
clusion) that the 4Ps (Product, Price, Place and Promotion) 
marketing strategy common to textbooks is no longer enough, 
and Photogenic has risen as the fifth P while marketing in 
the social network era is thriving. What this means is that the 
bakery and café entrepreneurs cannot afford to miss even a 
small detail because following captured and shared images 
are people’s impressions and future decisions to support 
your establishments.

For Thongyoy Café, perfection and intricacy originated from 
the characteristics of its three founders, Juthamart Pak-
deewiboon, Alina and Thongyoy Phaesuwan, who are the 
minds behind the clothing brand of the same name and the 
photography studio, The First Carpe Diem Studio. Their 
personal love for vintage collectibles inspired their passion 
and the fun of the café’s interior space, in which the three 
partners transformed a simple-looking shophouse in the 
Soi Ari neighborhood into a lush tropical garden where 
the furthest wall of the café is completely blanketed with 
flowers (corresponding to the floral pattern of the clothing 
brand that has a little shop located on the mezzanine floor of 
the café). Sizable trees growing in large pots are scattered 
around the round tables with a sunroof that brings natural 
light into the interior space, breaking the vivid shades of the 
vanilla sky of the wall. All are accompanied by a limestone 
counter and table tops with the rose gold color being the 
highlighted element of the space. 

ความสนุกของคนรักขนมหวานในยุคน้ีคือคาเฟ่หน้าตาดีท่ีมีกิมมิคเป็นจุด
ขาย ตามหลักการสร้างแบรนด์จวบจนถึงปัจจุบัน เราพอจะได้ข้อสรุปว่า 
กลยุทธ์การตลาดในตำาราแค่ 4P = Product, Price, Place, Promotion 
น้ันไม่เพียงพออีกต่อไปแต่ต้อง Photogenic (ถ่ายรูปข้ึน) ด้วย Photo-
genic กำาลังเป็นคีย์เวิร์ดตัว P ที่ 5 ซึ่งเพิ่มมาพร้อมกับการตลาดยุค
โซเชียลเน็ตเวิร์ค น่ันเท่ากับว่าคนทำาร้านขนมจะพลาดแม้แต่เร่ืองเล็กน้อย
ไม่ได้เลยสักอย่างเดียว เพราะภาพที่เห็นตรงหน้าจะมาพร้อมกับการ
ตัดสินใจบริโภคในคร้ังต่อไปของลูกค้า

สำาหรับทองย้อยคาเฟ่แล้ว ความประณีตเพอร์เฟ็คต์มีที่มาจากนิสัยของ
ผู้ก่อต้ังสามคนคือ จุฑามาศ ภักดีวิบูลย์ อลินา และทองย้อย แผ่สุวรรณ 
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำาแบรนด์เสื้อผ้าทองย้อยและสตูดิโอถ่ายภาพ The 
First Carpe Diem Studio และความช่ืนชอบเก็บสะสมของเก่าของครอบ-
ครัวซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสนุกกับงานตกแต่งภายในกับคาเฟ่
แห่งน้ี ท้ังสามคนเปล่ียนห้องแถวธรรมดาในซอยอารีย์สัมพันธ์เป็นสวน
พฤกษชาติแถบเส้นศูนย์์สูตรย่อมๆ ด้วยการคลุมผนังด้านในสุดของร้าน
ด้วยดอกไม้สีสด (พ้องไปกับลายผ้าพิมพ์ลายดอกเอกลักษณ์ของแบรนด์
เส้ือผ้าซ่ึงเปิดช็อปเล็กๆ อยู่บนช้ันลอย) แทรกต้นไม้ในกระถางขนาดใหญ่
ไปไว้ปะปนกับโต๊ะกลม ทำาช่องเปิดบนเพดานส่วนหน่ึงให้แสงธรรมชาติ
ลอดเข้ามายังพ้ืนท่ีภายในได้ และเบรกเส้นสายและสีสันท่ีจัดจ้านด้วยสี
ของผนังไล่สีแบบ vanilla sky จากสีฟ้าสดใสสู่สีชมพูก่อนพลบค่ำา ร่วมกับ
เคาน์เตอร์และท๊อปโต๊ะหินอ่อนแท้ท้ังหมด จุดเน้นท่ีสำาคัญอยู่ท่ีสีทองแบบ 
Rose Gold  

Experience is what Thongyoy Café is 
serving to the clients. Through the five 
physical senses, we are presented with 
the wonderful colors of the decoration 
and the beautifully curated atmosphere

หน้าตรงข้าม
ชุดน้ำาชาในภาชนะทองเหลือง 
และขนมไทยที่ผ่านการ
เปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

OppOsite page
the brass tea set and 
traditiOnal thai desserts 
that are adapted tO
cOrrespOnd tO a mOre 
mOdern lifestyle

หน้านี้ 
façade อาคารสีโรสโกลด์
เมทัลลิคที่โดดเด่นออกมา
จากอาคารพาณิชย์โดยรอบ

this page
metallic rOse gOld 
cOlOred façade that 
makes this building 
different frOm Others 
in the area
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จากภาพใหญ่อย่างงานตกแต่งภายในมาสู่งาน
แลนด์สเคปบนโต๊ะอาหาร ท๊อปโต๊ะหินอ่อนสีชมพู
เทาเป็นฉากหลังท่ีดีให้กับภาชนะทองเหลืองส่ังทำา
พิเศษสำาหรับขนมไทยปิดทองและเครื่องดื่ม ที่มี
ความสนุกสนานกับการเล่นสีสันล้อกลับไปท่ีแบ็ค-
ดร็อปดอกไม้อีกที เจ้าของได้ออกแบบรูปแบบการ
กินขนมไทยเอาไว้สองแบบ แบบแรกคือการหยิบ
วัฒนธรรมการจิบน้ำาชาแบบฝร่ังมาดัดให้เป็นรูป-
แบบไทย ด้วยการจับขนมไทยช้ินเล็กๆ เช่น ทอง-
หยิบ ทองหยอด ลูกชุบ กลีบลำาดวน ขนมช้ัน และ
ตะโก้ นำามาจัดเป็นเซ็ต 3-5 ชิ้น ทานคู่กับน้ำาชา
กลิ่นไทยๆ เช่น ชาสมุนไพรออร์แกนิก ตะไคร้
อัญชัน หรือตะไคร้ใบเตย จะเลือกจัดเป็นเซตชา
ร้อนหรือชาเย็นแล้วแต่ลูกค้าเลือก ความเบาสดช่ืน
ของชาไทยจับคู่กับความหวานของขนมไทยได้
ไม่แพ้กับเซตน้ำาชาแบบยุโรปเลย

From the bigger picture of the café’s 
interior decoration to the landscape of 
the dining tables meticulously curated 
with the pink-grey limestone tabletops 
acting as the perfect backdrop for the 
custom-made brass utensils for serving 
the place’s traditional Thai desserts and 
drinks, all the elements are presented in a 
playful combination of colors that physi-
cally resonates with the floral backdrop. 
The owners design two ways of eating 
the place’s Thai desserts. The first picks 
up on the west’s high-tea culture with 
a set of 3-5 bites of Thai desserts such 
as Thong Yib, Thong Yod, Look Choop, 
Kleeb Lamduan, Kanom Chan and Tako, 
served with a selection of hot or cold 
aromatic Thai teas ranging from organic 
herb tea, lemongrass and butterfly pea 
flowers to lemongrass-pandan leaves. 
The refreshing taste and scent of the 
Thai tea and the sweetness of the Thai 
desserts turns out to be a surprisingly 
pleasant mash-up.

บน
ขนมหยกมณีปิดทองเป็น
เอกลักษณ์พ้องกับชื่อร้าน 
“ทองย้อย”

AbovE
‘yok mENEE pID ThoNg’ 
(swEET pANDAN sAgo 
ToppED wITh golD lEAf) 
Is A sIgNATurE DIsh AlIkE
ThE NAmE ‘ThoNgyoy’ 
(DrIppINg golD)

ล่าง
สีสันของดอกไม้ท่ามกลาง
ท้องฟ้าสี vanilla sky 

bElow
ThE Color of flowErs 
uNDEr ThE vANIllA sky
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ส่วนอีกแบบคือการนำาขนมไทยน้ำากะทิแบบท่ีเราเคยชิน เช่น ทับทิมกรอบ รวมมิตร หรือ
บัวลอยไข่หวาน มาประกอบร่างใหม่ในรูปแบบทาร์ตแบบฝร่ัง โดยแทนท่ีชีสซ่ึงเป็นเน้ือของ
ทาร์ตด้วยกะทิท่ีถูกกวนจนงวด พร้อมกับตกแต่งหน้าตาและเน้ือในด้วยส่วนประกอบแบบ
ไทยอย่างท่ีเราคุ้นเคย รวมไปถึงขนมไทยแบบชีสเค้กท่ีเบสของเน้ือยังคงเป็นชีส แค่เปล่ียน
การตกแต่งหน้าตาด้วยฝอยทองก็กลายเป็นชีสเค้กฝอยทอง สองส่วนประกอบเพ่ือนร่วม
ทวีปบ้านเกิดท่ีได้กลับมาพบกันอีกคร้ัง

ประสบการณ์คือส่ิงท่ีทองย้อยคาเฟ่ต้องการเสิร์ฟให้กับลูกค้าผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดย
การทำาให้เรารู้สึกถึงสีสันตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในร้าน บรรยากาศในร้านตรงหน้า กลิ่นหอม
พร้อมรสชาติดีของน้ำาชาและขนม เสียงเพลงสไตล์ละติน และสัมผัสของคนรักงานวัสดุแท้จริง 
น่าจะเป็นเหตุผลท่ีมากพอจนทำาให้ลูกค้าเลือกท่ีน่ีเป็นร้านโปรด และพกชุดใหม่มาใส่ถ่ายรูป
ท่ีน่ีโดยเฉพาะ

Then there are scented coconut-cream based desserts such as Thapthim 
Krop, Ruam Mit or Bualoi Khaiwan reinvented in the form of western tartlets. 
The dairy products such as cheese and butter are replaced with the sim-
mered until thickened coconut cream, stuffed and garnished with local 
Thai ingredients. One can enjoy the taste of the hybrid desserts such as 
the Foi Thong Cheesecake that keeps all the loving qualities of a deli-
cious cheesecake while coupled with the tasty egg yolk sweet of Por-
tuguese origin ‘fios de ovos.’

Experience is what Thongyoy Café is serving to the clients. Through the five 
physical senses, we are presented with the wonderful colors of the decora-
tion and the beautifully curated atmosphere as we relish the sublime smell 
and tastes of the desserts and the premium quality tea under the lingering 
sounds of Latin music played in the background. The owner’s love for the 
materials’ true nature is palpable to our touch. All those things together are 
more than enough for one to choose Thongyoy Café as a favorite place in the 
city to put on a cute new dress for a little Instagram moment while enjoying 
nice desserts and a great vibe.

fb.com/thongyoyofficial

หน้านี้ 
ภายในร้านเล่นกับ
บรรยากาศ tropical 
ด้วยการนำาก่ิงไม้มาเรียง
เป็นหลังคาตกแต่งภายใน 
สร้างแสงเงาในเวลาเช้า 

ThIs pAgE
ThE CAfÉ suNroof 
DECorATED wITh TrEE
brANChEs gIvEs off A
TropICAl ATmosphErE, 
AllowINg for lIghT To 
pAss Through whIlE
Also CrEATINg shADE
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TEXT: piti amraranga 
PHOTO: ketsiree wongwan

EAT TIME STORY
A RESTAuRAnT THAT lETS YOu cREATE YOuR Own cuISInE

fROM THE MAnY cHAPTERS Of ITS dInIng STORY

38

DESIGN_Cuisine de Garden_art4d263.indd   38 10/10/18   1:32 AM



Jinsop Lee’s TED Talks in 2013 discusses the South Korean product designer’s 
Design for All 5 Senses. The content of the talk revolves around Lee’s sug-
gestion to observe and document activities we have done in life and rate 
each activity through the use of the 5 physical senses (sight, hearing, taste, 
smell, touch). He exemplifies riding a sports bike, which begins with a rider’s 
visual perception, the feeling of controlling and riding the vehicle and the 
roaring sound of the engine. The three sensory experiences are 10 out of 10 
while the cold breeze flowing through the nose into the lungs gets 3 points 
and the taste at the tip of the tongue is scored zero. When connecting the 
scoring of all the 5 senses into graphs, one is able to see the difference 
between each activity, which leads to the development process that con-
tributes to more interesting designs through its attempt to curate an even 
better experience for the five human senses while functionalities remain 
the same. Sometimes, communication through the senses that are rarely 
used with a particular activity was experimented upon. It’s noticeable that 
we seldom use the sense of taste with products other than food. What such 
observation reveals is that the activity that dominates the sense of taste is 
eating, therefore, when faced with the task to design something that viewers 
are able to experience using their 5 senses, incorporating a celebration of 
food seemed the most possible solution.

“…he’s a Michelin star chef,” is the description that we came across from the 
Internet about a restaurant that stands out for the fun dining experience it 
creates, Cuisine de Garden BKK, a casual Fine Dining establishment with 
Ekkamai being the place for the second branch following the first successful 
branch located in Chiang Mai. Chef Nan or Leelawat Mankongthiphan, 
Wongnicha Wongserbchart and architect of IF (Integrated Field), Sorakit 
Kijcharoenroj who was asked to oversee the design of the restaurant told 
art4d about their views and the parts they played in the project. “Dining out 
is like travel because you get to be exposed to new experiences. In each 
chapter, there are three different menus and each diner gets to pick only 
one dish. It feels like reading a tale of four chapters where we get to pick our 
own way of storytelling and create our own story. The visuals of each dish 
presented before the eyes serve as the illustrations of our little tale—a nature 

TED Talks ในปี 2013 โดย จินซอบ ลี (Jinsop Lee) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวเกาหลี
ได้พูดถึง ‘การออกแบบโดยใช้สัมผัสทั้ง 5’ (Design for All 5 Senses) เนื้อหาว่าด้วย
การแนะนำาให้สังเกตและบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้ทำาในชีวิตโดยให้คะแนนกิจกรรม
นั้นๆ ผ่านการใช้งานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น สัมผัส กลิ่น เสียง และรส เขา
ยกตัวอย่างการขี่บิ๊กไบค์ เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ในการมองเห็น สัมผัสแห่งการขับขี่ และ
เสียงดังกระหึ่มของเครื่องยนต์ที่เร้าใจ ทั้งสามอย่างนี้ได้คะแนนเต็มสิบ กลิ่นลมเย็นๆ 
ที่สูดเข้าปอดผ่านปลายจมูกเขาให้สาม ส่วนรสสัมผัสที่ปลายลิ้นมีคะแนนเป็นศูนย์ เมื่อ
เชื่อมโยงการให้คะแนนประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นเส้นกราฟเราจะเห็นภาพความแตกต่าง
ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งนำาไปสู่แนวทางในการพัฒนางานออกแบบให้น่าสนใจขึ้นได้ด้วย
การสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกับประสาทสัมผัสในการใช้งานเดิม หรือเพิ่มเติมการ
สื่อสารกับประสาทสัมผัสที่ยังไม่เคยถูกใช้ในการทำากิจกรรมนั้นๆ สังเกตว่าผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ประสาทสัมผัสการรับรสแบบที่เกิดขึ้นตอนเรากินอาหาร ทำาให้เรา
เห็นว่ากิจกรรมที่ดูจะผูกขาดเรื่องสัมผัสของรสชาติในปากคือเรื่องของการกิน ดังนั้นถ้า
เราต้ังโจทย์ว่าจะออกแบบอะไรสักอย่างท่ีผู้ใช้สามารถได้รับประสบการณ์ผ่านสัมผัสท้ังห้า
อย่างครบถ้วน สิ่งที่ดูจะเป็นไปได้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการออกแบบในเรื่องการกินนี่แหละ

“..เขาระดับ Michelin ได้เลยนะเธอ” เป็นคำาบอกเล่าที่เราพบผ่านรีวิวทางอินเตอร์เน็ต
ที่เขียนให้กับร้านที่โดดเด่นเรื่องการเปิดประสบการณ์สนุกๆ ทางการกินอย่าง Cuisine 
de Garden BKK ร้านอาหารแบบ Casual Fine Dining ส่งตรงจากเชียงใหม่มาเปิดสาขา
อยู่ที่เอกมัยภายใต้การดูแลโดย เชฟแนน-ลีลวัฒน์ มั่นคงติพันธ์ วงศ์ณิชา วงศ์สืบชาติ 
และสถาปนิกจาก IF (Integrated Field) อย่าง สรกิจ กิจเจริญโรจน์ ที่มาดูแลเรื่องการ
ออกแบบตกแต่งร้าน ทางทีมงานบอกกับเราว่า “การออกไปทานอาหารนอกบ้านก็เหมือน
การไปเท่ียวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เหมือนไปดูงานศิลปะ” ลักษณะของอาหารของ Cuisine 
de Garden จึงถูกออกแบบมาให้ทานเป็นคอร์ส โดย 1 คอร์สจะแบ่งเป็น 4 ตอน (Chapter) 
แต่ละตอนจะมีเมนู 3 อย่างให้เราเลือกเพียง 1 อย่าง เหมือนกับนิทานที่มี 4 บท โดยที่
เราจะเป็นผู้เลือกเนื้อหาในแต่ละบทมารวมกันเป็นเรื่องราวเฉพาะของตัวเราเอง โดย
มีหน้าตาของอาหารแต่ละจานเป็นภาพประกอบนิทานของคุณ เป็นนิทานเชิงท่องสำารวจ
ธรรมชาติที่ไม่ได้บู๊ขนาด ‘เพชรพระอุมา’ แต่ออกมาในแนวแฟนตาซีร่วมสมัยที่ทำาให้
เราได้อุทานว่า “..น่ารักอ่ะ” อยู่เป็นระยะๆ

The restaurant operates under 
the ‘nature-Inspired’ motto, 
which is essentially the master 
plan of every design concept 
coming out from cuisine de 
garden
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บน
สวนที่ถูกสร้างขึ้นภายใน
ร้านเพื่อสร้างคำาถามให้กับ
ลูกค้าว่าขณะนี้เรากำาลัง
อยู่ด้านในหรือนอกอาคาร
กันแน่

above
the restaurant’s gar-
den causes customers 
to question whether 
they are inside or out-
side of the restaurant

All the elements from the ingredients, menu and 
decoration will alter according to the changing season. 
Patrons may not get to have the same dish they had 
on the last visit while the decoration may be different 
in the following months, all of which are the owners’ 
way of motivating people to revisit the place

40
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ภายใต้คำาขวัญ Nature Inspired ซึ่งเป็นแม่บทของแนวคิดทางการออกแบบในทุกอย่าง
ของที่นี่ เช่น การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล หรือการออกแบบหน้าตา
ของอาหารเลียนแบบหน้าตาและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมไปถึงการออกแบบ
ตกแต่งภายในที่ตั้งใจทำาให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนทานข้าวอยู่ในสวนป่าใต้ร่มไม้ ตบท้ายด้วย
องค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เมนูอาหาร และการตกแต่ง ก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปไม่ซ้ำาแบบเดิมเหมือนฤดูกาลที่หมุนเวียนไป เราอาจจะไม่เจอเมนูเดิมที่เคยกิน หรือ
การตกแต่งร้านที่เปลี่ยนไปในอีก 1 เดือนต่อมาก็ได้ เป็นอีกแรงจูงใจให้เรารู้สึกอยาก
กลับไปทานอีก

ในส่วนหน้าตาของอาหารที่เราอยากเรียกว่าเป็นการสร้าง ‘ภาพประกอบของไอเดียที่
กินได้’ ยกตัวอย่างเมนูชื่อ Soil ที่ได้ไอเดียมาจากดินในแปลงผัก เป็นทาทาร์เนื้อสันใน
ดรายเอจคลุกกับซอสมายองเนสและสมุนไพร โรยหน้าด้วยชาโคลกรานิต้าสีเหมือนดิน
เสริมหน้าด้วยบีทรูทกรอบและผักแขยง อีกเมนูเด่นของร้านท่ีช่ือ Nest เป็นภาพของไข่ไก่

exploration kind of story with not that many actions as ‘Phetch Phra Uma’ but 
more of a contemporary fantasy tale that gets us exclaiming ‘so cute’ from 
time to time.

The restaurant operates under the ‘Nature-Inspired’ motto, which is essen-
tially the master plan of every design concept coming out from Cuisine de 
Garden, whether it’s the use of seasonal local ingredients, the design of the 
food that mimics the physical appearance of nature and natural phenomena, 
or the interior decoration that intends to create the dining atmosphere of 
a meal in the middle of a woodland. All the elements from the ingredients, 
menu and decoration will alter according to the changing season. Customers 
may not get to have the same dish they had on the last visit while the deco-
ration may be different in the following months, all of which are the owners’ 
way of motivating people to revisit the place.
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ที่วางอยู่บนรัง ทำาจากไข่ออนเซ็นที่วางอยู่บนรังทำาด้วยหมี่กรอบรองพื้นด้วยเนื้อไก่ฉีกซูวี 
ที่รสชาติดีอย่างไม่น่าเชื่อ และอีกหนึ่งเมนูที่หน้าตาอาจจะไม่แฟนตาซีเท่าไหร่แต่โดดเด่น
ในเร่ืองกระบวนการคิดคือ Kluay หรือกล้วย ซ่ึงใช้กล้วยเป็นแกนหลักด้วยการนำาเน้ือปลา 
halibut มาหมักกับมิโซะแล้วห่อด้วยใบตองก่อนนำาไปย่างเพ่ือให้กล่ินของใบตองย่างอบอวล
ในเนื้อปลา ทานคู่กับซอสใบตองย่าง แกล้มด้วยแมชกล้วยดิบและหยวกกล้วยทอดกรอบ 
เป็นการนำาทุกส่วนของต้นกล้วยมาใช้ได้อย่างน่าสนใจ

แม้แต่ลูกเล่นทางการสัมผัส เช่น การหยิบเอาพฤติกรรมการวาดภาพลงบนผืนทรายมา
ใส่ไว้ในเมนูขนมอย่าง ‘คานาเล่’ หน้าตาคล้ายกระบอกเพชร ที่โรยขนมปังไว้รอบๆ ให้
คนมาวาดเล่นได้ หรือช็อกโกแลตรูปก้อนหินท่ีเสิร์ฟมาบนกองหินจริงๆ ให้คนได้แยกแยะ
ดูว่าอันไหนเป็นช็อกโกแลตของจริง ซึ่งนอกจากรูป รส กลิ่น และสัมผัส การได้รับการ
บอกเล่าแนวคิดของการออกแบบอาหารแต่ละจานผ่านพนักงานเสิร์ฟช่วยเสริมจินตนาการ
ที่จะพาเราให้เข้าถึงรสชาติของอาหารในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำาให้คะแนนในช่อง ‘เสียง’ 
ของตาราง ‘กราฟสัมผัสทั้ง 5’ (The 5 Senses Graph) ของจินซอบ ลี มีน้ำาหนักขึ้นมา
ทันทีในการวัดประสบการณ์ทางการกินครั้งนี้

สมาชิกของทีมส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบ จึงทำาอาหารเหมือนทำางานออกแบบ บางครั้ง
เริ่มจากส่วนต้น บางทีก็เริ่มจากส่วนปลาย หรือเริ่มจากการสนใจในวัตถุดิบสักตัวหนึ่ง
แล้วนำามาขยาย ห้องครัวก็เหมือนเป็นห้องทดลองที่พร้อมจะโยนไอเดียกันไปมาจนกลาย
เป็นอาหารสักจานหนึ่ง ซึ่งบางครั้งออกมาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกันในระหว่างทางได้
ด้วยจากคำาแนะนำาของลูกค้า ย่ิงขอบเขตของอาหารในตอนน้ีขยายไปมากจนเรียกได้ว่าหา
เส้นแบ่งไม่เจออีกแล้ว วัตถุดิบต่างๆ หรือกระบวนการในการปรุงอาหาร มีการแลกเปล่ียน
กันไปในทุกพื้นที่ เหมือนกับที่อาหารเริ่มจะขยายของเขตของสัมผัสในการกินจนครบทั้ง 
5 ผัสสะ ทำาให้เราต้องย้อนคิดถึงกระบวนการทำางานใหม่ว่ามีหนทางใดที่งานออกแบบใน
สาขาอื่นๆ จะเริ่มขยายประสบการณ์การใช้งานออกไปให้ได้กว้างเหมือนอย่างที่การทำา
อาหารได้ก้าวข้ามไปแล้ว

The visual presentations of the food, which we would like to refer to as the 
‘edible illustrations of ideas,’ can be explained with the dishes such as ‘Soil.’ 
Inspired by the idea of the soil in a vegetable plot, the dish is made of a Dry-
Aged  Beef tenderloin  tartare  in mayo and herb sauce sprinkled with charcoal 
granita whose color is reminiscent of that of actual soil. Accompanying the 
combo are crispy beetroot chips and leaves of Pak-Ka-Yang (an indigenous 
rice paddy herb with the scientific name of  Limnophila aromatica). Another 
famous dish, ‘Nest’ is essentially an onsen egg placed on crispy rice vermi-
celli with incredibly tasty sous vide pulled chicken underneath. Another 
less fantastical looking dish but simply distinctive for its thought process 
is ‘Klouy.’ With banana being the theme, the dish is the perfect combina-
tion of miso-marinated halibut wrapped in a banana leaf, grilled for the 
fish to absorb the smoky aromatic smell and served with grilled banana leaf 
sauce, raw banana mash and a deep fried banana stalk – without a doubt, an 
interesting reinvention of the different parts of a banana into an inventive dish.

The gimmick the chef plays with the sense of touch can be seen from 
the sand drawing art he employs with the dessert dish. He redesigns a 
‘Caneles’ to look like a cute little cactus with a pendant powder sprinkled on 
top and around the dessert for us to do a little sand drawing of our own. His 
chocolate pebbles served on an actual pile of stones look so much like the 
real thing that we have to carefully look closer to see which ones are edible. 
Apart from the visual, taste, smell and touch, having the concept behind 
each dish explained by the waitstaff brought out our most whimsical sense 
of imagination as we relished the taste of the food in a much more profound 
dimension and the ‘sound’ line in  Jinsop Lee’s  ‘The 5 Senses Graph’ began 
to rise.

Most of the members of the team are designers, which explains their ap-
proach toward food as a work of design. There are times when their interest 
started from the beginning, with an ingredient being elaborated upon and 
the kitchen becoming an experimental grounds where ideas were thrown in 
before a dish was created. Other times their interest is emphasized at the 
end as dishes are improved upon and altered following the clients’ sugges-
tions and comments. It seems like the boundary of food has been expanded 
upon to the point where any visible line that was once there has become 
invisible. There have been tremendous exchanges of ingredients and the 
ways foods are made between different parts and localities of the world 
is explored in a manner on par with how food is beginning to expand its 
boundaries to encompass all the five senses. It makes one contemplate the 
working process and whether there are ways for other disciplines of design 
to push users’ experiences and functional boundaries farther and in a similar 
way to that which food has done. 

fb.com/cuisinedegardenbkk

หน้าตรงข้าม
อาหารแต่ละจานถูก
ออกแบบให้เป็นภาพ
ประกอบในแต่ละบทของ
นิทาน ที่คุณเป็นผู้เลือก
ลำาดับของเรื่องราวได้

opposite page
the dishes were de-
signed as if they were 
pictures accompanying 
a tale, allowing for 
each to craft their 
own story

หน้านี้
บรรยากาศหน้าร้านที่ตั้งใจ
ทำาให้รู้สึกเหมือนเป็นป่า
ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองย่าน
เอกมัยซอย 2

this page
in front of the restau-
rant, the design was 
created so as to cause 
the restaurant to look 
as if it were a forest 
built in the middle of 
the urban ekkamai soi 2

In each chapter, there are three 
different menus and each diner 
gets to pick only one dish. It feels 
like reading a tale of four chapters 
where we get to pick our own way 
of storytelling and create our 
own story
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TEXT: PRATARN TEERATADA 
PHOTO: KETSIREE WONGWAN

WHEN YOU EAT AMONG THE STARS
BESIDES THE FIREFLY SANCTUARY, WANG HINGHOI ALSO BRINGS 
THE CONCEPT OF A FIREFLY’S LIFE CYCLE TO ITS DINING TABLE
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Whenever there is a conversation about eating experiences, we would 
think of memories ranging from that of our childhood meals to the earliest
foods we had the opportunity to taste. Many times, eating outside can 
amount to finding new experiences, especially in an age when eating 
experience goes beyond tasting delicious food and into experiencing new
things in life. Those experiences may be tasting deep-fried mantis in 
Bangkok, foie gras paired with great wine (along with a description of 
the brutality surrounding the process of growing it), to some strange 
South African leaves that would make you say “Thank you, I’ll just only 
take photos and pass.”

It could be said that what’s even more important than food itself is atmos-
phere.  Each and every classy fine dining restaurant serves not only food 
but also atmosphere. Some are high-rise rooftop restaurants that offer 
panoramic views of a cityscape of houses, the riverside, temples and 
river traffic. Others are the street-side restaurants located along the old 
city’s alleys, which give off another kind of feeling. This means that the 
competition to sell a good experience between fine dining businesses 
places special emphasis on details, particularly on “exceptional atmos-
phere” and “exceptional service.” These strategies are all geared toward
providing a customer with a special experience. Most fine dining restau-
rants choose to serve set course menus rather than individual plates. This
not only helps them with time and ingredient management but also in 
designing the experience of the meal itself.

เวลาท่ีหัวข้อเร่ืองประสบการณ์เก่ียวกับอาหารถูกยกข้ึนมาแลกเปล่ียนในวงสนทนา ในหัว
ของเราทุกคนต่างมีเรื่องเล่าผุดขึ้นมามากมาย ตั้งแต่อาหารที่คุณย่าคุณยายทำาให้ทาน
ในวัยเด็ก ไปจนถึงของแรกๆ ท่ีล้ินได้รับรู้รสเป็นคร้ังแรก บ่อยคร้ังท่ีการออกไปทานอาหาร
เป็นเหมือนกับการออกเดินทางไปผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิต โดยเฉพาะในยุคสมัยที่นวัต-
กรรมของอุตสาหกรรมอาหาร ก้าวล้ำาไปข้างหน้าจนเกินความหมายของ “รสชาติดี”
ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ประสบการณ์ที่ว่านั้นอาจจะเป็นการได้ชิมแมลงทอดข้าง
ถนนในกรุงเทพฯ ตับห่านปรุงรสกับไวน์ช้ันเลิศ (พร้อมด้วยประคำาอธิบายข้ันตอนการเล้ียง
ห่านแบบโหดๆ กว่าจะได้ตับจานนี้) หรือใบไม้รูปทรงแปลกๆ ในแอฟริกาใต้ ที่บางคน
อาจขอถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอแล้ว จานนี้ ขอผ่าน!

ที่สำาคัญไปกว่า “อาหาร” เห็นจะเป็น “บรรยากาศ” จะเห็นได้ว่า fine dine restaurent มี
ระดับทั้งหลายในโลกล้วนให้ความสำาคัญกับการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ควบคู่ไปกับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์รับประทานอาหารด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นการรับประทานอาหาร
บนที่สูงๆ อย่าง rooftop อาคารสูง มีวิวตึกรามบ้านช่องรายรอบ บ้างก็เป็นริมน้ำา เห็น
วัดวาอาราม และการสัญจรบนผิวน้ำา หรือตั้งโต๊ะกินริมถนนตามเขตเมืองเก่า ก็จะเร้า
อารมณ์ไปอีกแบบเช่นกัน สรุปได้ว่าประสบการณ์ดีๆ ที่ธุรกิจ fine dine ยุคนี้แข่งกัน
อยู่ท่ีรายละเอียดในการนำาเสนอโดยเฉพาะ “exceptional atmosphere” และ “exceptional
service” ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดล้วนมุ่งสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้า ร้าน fine dine
ส่วนใหญ่จะนิยมให้บริการเป็นชุดอาหารที่บังคับตามคอร์ส มากกว่าจะให้สั่งแยกตามใจ
ชอบ ท้ังน้ีเพ่ือบริหารวัตถุดิบและเวลา อีกท้ังสามารถออกแบบลำาดับการรับรู้ประสบการณ์
ของอาหารมื้อพิเศษด้วย 

The highlight of Wang Hinghoi is a 
room in which the customer can watch 
hundreds of hinghoi (fireflies) slowly 
emerging from their hides as if on cue

หน้าตรงข้าม 
บริเวณทางเข้าร้านที่ถูกบีบให้
แคบลงด้วยกำาแพงดินทั้งสองข้าง
สร้างบรรยากาศพิเศษก่อนที่จะ
เข้าสู่ห้องอาหาร 

OPPOSITE PAGE
THE ENTRANCE TO THE 
RESTAURANT, WHICH IS 
NARROWED BY EARTH WALLS 
ON EITHER SIDE, GIVES OUT A 
SPECIAL KIND OF ATMOSPHERE

หน้านี้
บน, ถัดจากกำาแพงดินโซนต่อมา
เป็นโซนของลมกับน้ำา ที่ทำาหน้าที่
เป็นบาร์ด้วยในตัว
ล่าง, บรรยากาศโดยรวมของวัง
หิ่งห้อยคือการจำาลองระบบนิเวศ
มาไว้กลางเมือง

THIS PAGE
ABOVE, THE NEXT ZONE 
AWAITING THE CUSTOMER IS 
THE “WIND” AND “WATER” ZONE. 
THIS ZONE ALSO SERVES AS THE 
RESTAURANT’S BAR
BELOW, THE ATMOSPHERE OF 
WANG HINGHOI IS THAT OF A 
NATURAL ECOSYSTEM BUILT 
IN THE MIDDLE OF THE URBAN 
DOWNTOWN 
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“วังห่ิงห้อย” เป็นโปรเจ็คต์ fine dine ท่ีน่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง
ความน่าสนใจของโปรเจ็คต์นี้เริ่มตั้งแต่ “ที่ตั้ง” อันเป็นสนาม
ไดร์ฟกอล์ฟเก่าใกล้ๆ กับอาร์ซีเอ อาคารเดิมถูกดัดแปลงให้
เป็นร้านอาหารพร้อมที่จอดรถกว้างขวาง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ของร้านอาหารกลางเมืองหลายๆ แห่ง ที่ผลักภาระให้ลูกค้าหา
ทางมาให้ถึงเอง (ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเข้าใจและจัดการ
กับปัญหาเองด้วยสิ) ด้านหน้าทางเข้ามีสนามหญ้าขนาดใหญ่ 
ปสูายตาไปถึงทางเดินเข้าที่บีบแคบลงด้วยกำาแพงดินสีส้ม
ที่มีการไล่โทนสีธรรมชาติ ตามชั้นของดินที่ใช้ระบบ pre cart 
มาวางต่อกัน ณ จุดนี้ ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึง “exceptional 
atmosphere” ในทันทีที่ถูกโอบล้อมด้วยกำาแพงชั้นดินสองข้าง
ทาง ที่ปลายทางมีจุดต้อนรับโดยพนักงานที่มีสกิลการสื่อสาร
ชั้นเยี่ยม (และแน่นอนว่าดูดีมากๆ ด้วย) 

ทางด้านซ้ายเป็นพ้ืนท่ีแสดงศิลปะ ด้านขวาเป็นพ้ืนท่ีร้านอาหาร
พื้นที่ศิลปะเรียกว่า “Glow Museum” วันที่เราไปเยี่ยมเป็น
นิทรรศการท่ีสองช่ือ “Wind & Mind” ภายใต้ธีม “ลม” ต่อจาก
นิทรรศการแรกในธีม “ดิน” โดยวังหิ่งห้อยจะเล่าเรื่องธาตุทั้งสี่ 
“ดิน น้ำา ลม ไฟ” ภายในระยะเวลา 18 เดือน ก่อนร้านจะปิด
บริการสูญสลายไป (หรือย้ายไปท่ีอ่ืน) เน่ืองจากพ้ืนท่ีตรงน้ีจะถูก
พัฒนาเป็นโครงการใหม่ๆ ต่อไป งานก่อสร้างและ content 
ทั้งหมด ถูกกำาหนดภายใต้ธีมรวมดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

Wang Hinghoi is indeed a very interesting fine dining
project. Its appeal comes, firstly, from its location 
which is an old driving range near RCA. The old 
building was transformed into a restaurant with a
huge parking space. This is a huge advantage over
other downtown restaurants in which the customer
has to find their own means of travel to their desti-
nation (a problem which most of them understand 
and indeed solve by themselves). At the front en-
trance is a large field leading to the narrowing en-
trance with earth walls on either side. The walls were
built of an orange-ish colored material that mimics 
earth’s natural shading. Here, the exceptional atmos-
phere instantly comes to greet the customer as he
is surrounded by both earth walls. Then, he is wel-
comed by receptionists with great communication 
skills (and looks). 

To the left of the complex is an art space named 
Glow Museum and to the right is the restaurant. On 
the day we visited, the wind-themed exhibition in 
the art space was “Wind & Mind,” a continuation 
of the first earth-themed exhibition. For 18 months, 
Wang Hinghoi will hold exhibitions centered around
the four elements—earth, wind, water and fire 
before closing (or moving elsewhere) due to the new
development projects due to take place here. All 
construction work and content here are also built 
under the same themes. 

หน้าตรงข้าม 
บรรยากาศบริเวณห้องอาหาร
และสวนป่ากลางร้าน แสดงความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณไม้
อันหลากหลาย

OPPOSITE PAGE
THE DINING ROOM AND THE 
RESTAURANT GARDEN’S 
ATMOSPHERE, IN WHICH MANY 
DIFFERENT BREEDS OF PLANTS 
ARE DISPLAYED

หน้านี้
บน, การใช้ไม้ในการออกแบบให้
ความรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในป่า
กลาง, คอร์สอาหารในธีม “ลม” 
ที่ทางทีมเชฟตีความลักษณะ
ต่างๆ ของธาตุลมออกมาเป็น
อาหารแต่ละจาน
ล่าง, บรรยากาศภายในห้องวีไอพี 

THIS PAGE
ABOVE, INCORPORATING THE 
WOODS INTO THE DESIGN GIVES 
OUT THE FEELING OF WALKING IN 
A FOREST
MIDDLE, THE “WIND” THEMED 
COURSE MENU. EACH OF THE 
DISHES IS DRAWN FROM THE 
CHEF’S INTERPRETATION OF 
THE DIFFERENT QUALITIES OF 
THE WIND
BELOW, THE ATMOSPHERE OF 
THE VIP ROOM

Cloud Nine is a wind-themed
set course meal featuring 
a menu that is an interpre-
tation of wind according 
to the chef
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For 18 months, Wang Hinghoi 
will hold exhibitions centered 
around the four elements— 
earth, wind, water and fire 
before closing (or moving 
elsewhere) due to the new 
development projects due 
to take place here
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ในฝั่งร้านอาหาร บรรยากาศทั่วไปจะถูกคุมแสงให้สลัวๆ มีสวนตรง
กลาง กลิ่นหอมที่ลอยมาแตะจมูกก็อยู่ในธีม “ลม” เช่นกัน สมองเริ่ม
เก็บข้อมูลและค่อยๆ รับรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมจะร่วมเดินทาง
ไปบนเส้นทางอันน่าค้นหาที่เป็นขั้วตรงข้ามกับความวุ่นวายของแสงสี
เมืองหลวง และสภาพการจราจรด้านนอก ความรู้สึกที่ได้รับตรงนี้คือ 
“ความสงบ” เหมือนกับธรรมชาติภายในค่อยๆ ปรับสมดุลเข้าสู่ตัวตน
ดั้งเดิมของมนุษย์ ที่ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการหยุดนิ่งสักครู่ 
ให้สมองได้พักจากเรื่องราววุ่นวายของวันนี้ลง ลมหายใจปลอดโปร่งขึ้น 
สายตาค่อยๆ ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมรอบด้าน และเริ่มมองเห็นภาพ
ที่เคยอยู่ในความมืดชัดเจนขึ้น

Cloud Nine เป็นชุดเมนูในธีม “ลม” เชฟตีความคุณสมบัติต่างๆ ของ
ลม ออกมาเป็นอารมณ์แผ่วเบาไล่ไปจนถึงมรสุม ในส่วนนีก้ารเดินทาง
ของประสบการณ์ถูกทำาให้เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งการรับรู้จึงเป็นไปตาม
ประสบการณ์ของใครของมัน ไฮไลท์ของ “วังห่ิงห้อย” จะอยู่ตรงห้องดู
“ห่ิงห้อย” ซ่ึงค่อยๆ โผล่ออกมาจากท่ีซ่อนในเวลาราวทุ่มตรง ราวกับ
กดปุ่ม หิ่งห้อยนับร้อยๆ ตัวจะค่อยๆ กระพริบแสง ลอยละล่องอยู่ทั่ว
ห้องกระจก ที่ถูกสร้างระบบนิเวศตามแบบธรรมชาติ เราใช้เวลานั่ง
นิง่ๆ เฝ้ามองบรรดาหิ่งห้อยบินว่อนเบื้องหน้า จินตนาการไกลออก
ไป จนลืมไปว่านี่คือกลางเมืองกรุงเทพฯ และยังมี main course รอ
อยู่ที่โต๊ะอาหาร

งานออกแบบสถาปัตยกรรมโดย วิทยา บุญญสิริกุล จาก BigDot 
Architect และงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดย Allplants ทำา
หน้าท่ีตอบโจทย์โปรเจ็คต์ “วังห่ิงห้อย” ในการสร้างระบบนิเวศธรรม-
ชาติแท้ๆ ให้โผล่มาใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างครบถ้วน โปรเจ็คต์นี้
เป็นการทดลองที่เต็มไปด้วยความท้าทายของธุรกิจการขายประสบ-
การณ์ “fine dine” สำาหรับคนเมืองที่เก็บรายละเอียดย่อยยิบทุกเม็ด
ด้วยความเข้าใจความต้องการของคนเมืองเป็นอย่างดี จนอดคดิไม่
ได้ว่าเรื่องของธุรกิจกับเรื่องชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน มันคือความเข้าใจ
ถึง สมดุล สัมพันธภาพของเมือง ชีวิต ธรรมชาติ และช่วงเวลาสั้นๆ ที่
เรียกว่า ช่วงเวลาอัศจรรย์!

On the restaurant side, the general atmosphere is one of 
dimmed, controlled light and is set alongside a garden. The
“wind” also makes its appearance here, in the form of the
good smell that flows into one’s nose. The brain then starts
to receive information and a new experience of calmness,
which is a stark contrast to the downtown chaos outside 
the restaurant, moves in. This calmness here feels like a re-
balancing of the mind, which needs nothing more than a 
momentary rest from our daily, chaotic lives. The breath 
becomes fresher. Our eyesight starts to adapt to the 
surrounding darkness and our vision becomes clearer.

Cloud Nine is a wind-themed set course meal featuring a
menu that is an interpretation of wind according to the chef.
The feelings of the dishes, therefore, range from light to 
stormy, just as wind does. From here on, each individual
experience becomes personal, in accordance with one’s
senses. The highlight of Wang Hinghoi is a room in which 
the customer can watch hundreds of hinghoi (fireflies) 
slowly emerging from their hides as if on cue. In this moment,
hundreds of fireflies flash their lights and fly freely all over
the glass room, which was built in accordance with the 
natural ecosystem. We just sat there, gazing, letting our 
thoughts fly so far away that we momentarily forget we’re 
still here, in downtown Bangkok. And of course, there’s still 
our main dish awaiting us on the dining table. 

This architecture designed by Wittaya Bunyasirikul of Big-
Dot Architect and landscape designed by Allplants per-
fectly answers to the needs of the Wang Hinghoi project in
building a real natural ecosystem amid urban downtown 
Bangkok. This fine dining project is indeed challenging 
due to the expectations of the customers who pay atten-
tion to every detail. The project, however, nailed the task 
because of their understanding of the customers’ needs.
This makes us think that life and business are one and the 
same thing: an understanding of balance, relationships, 
life, nature, and a short moment called a wonderful moment

wanghinghoi.com

หน้าตรงข้าม
ห้องแสดงนิทรรศการ
ของ Glow Museum
มีงานแสดงชุด Wind & 
Mind นิทรรศการว่าด้วย
ธีม “ลม” จัดแสดงตั้งแต่วัน
นี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

OPPOSITE PAGE
THE GLOW MUSEUM’S 
WIND-THEMED ‘WIND & 
MIND’ EXHIBITION THAT 
WILL BE ON VIEW UNTIL 
NOVEMBER

หน้านี้
บรรยากาศยามพลบค่ำา
บริเวณบาร์ด้านหน้าของ
ร้าน ที่มีสภาพโปร่งโอบล้อม
ด้วยธรรมชาติ

THIS PAGE
THE NIGHTTIME AMBIANCE 
IN THE RESTAURANT’S 
BAR, SURROUNDED BY A 
COMFORTABLE NATURAL 
ATMOSPHERE
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TEXT: TUNYAPORN HONGTONG
PHOTO COURTESY OF THE ARTIST

THE BREAST FOOD
AFTER MORE THAN TEN YEARS, PINAREE SANPITAK RETURNS 

WITH HER NEW EDITION OF BREAST STUPA COOKERY
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Apart from the ‘shape of the female breast’ that Pinaree Sanpitak has used
in the creation of her body of work to the point where it has become her 
artistic identity, her interest in artistic experience and perceptions gained 
through the human’s physical senses that go beyond the visual can be 
seen in ‘noon-nom’ (2001-2002), soft breast-shaped sculptures (made of 
synthetic fibers covered in organza)  lying around the gallery’s floor for 
viewers to walk, sit, and sleep on. ‘Temporary Insanity’  (2003-2004), is the
installation created in the following year where the artist hid a sound-
detecting machine in the breast-shaped sculpture, causing the art piece 
to vibrate when triggered by the sounds of viewers walking nearby. It 
elaborates upon Sanpitak’s interest in the sense of touch, hearing and 
movement.

From the viewer’s point of view, the breast-shaped art piece shares certain
similar physical characteristics with Buddhist works of architecture known
as stupas. The form can also be interpreted as a utensil with the function-
ality as both a giver and a receiver. It allows us to interact with the work 
through our visual perception, a sense of smell, touch and movements. 
With ‘Breast Stupa Cookery’ (2005-ongoing), Sanpitak invites chefs from
different parts of the world to create works of culinary art using her  breast
stupa shaped cooking molds to create the physical form of the food, 
turning the breast-shaped art into something edible.

นอกจาก “รูปทรงนม” ที่พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ใช้ในศิลปะของเธอมายาวนานจนกลายเป็น
อัตลักษณ์ประจำาตัวแล้ว ความสนใจของเธอในเรื่องประสบการณ์การรับรู้ศิลปะผ่าน
ประสาทสัมผัสต่างๆ ของผู้ชม นอกเหนือไปจากการมองเห็น ก็ยังปรากฏให้เห็นในผล-
งานหลายช้ินมาต่อเน่ือง เช่น ‘หนุนนม’ (noon-nom, 2001-2002) ผลงานท่ีศิลปินสร้าง
ประติมากรรมรูปทรงนมที่ทำามาจากผ้ายัดนุ่น และจัดวางอยู่เต็มพื้นที่แกลเลอรี่ให้ผู้ชม
ได้เข้าไปเดินเหยียบ นั่ง หนุน นอน และ ‘Temporary Insanity’ (2003-2004) อิน-
สตอลเลชั่นในปีต่อมาที่ศิลปินซ่อนเครื่องจับสัญญาณเสียงไว้ในประติมากรรมรูปทรงนม 
ทำาให้ตัวประติมากรรมนั้นสั่นไหวไปตามเสียงเดินของผู้ชม ก็ยังขยายความสนใจของ
พินรีในเรื่องสัมผัสไปถึงเสียงและการเคลื่อนไหว 

ในมุมมองของผู้ชม “ศิลปะรูปทรงนม” ที่มุมหนึ่งก็ดูคล้ายสถูปเจดีย์ในสถาปัตยกรรม
ของพุทธศาสนา รวมทั้งยังอาจตีความออกมาเป็นภาชนะที่มีทั้งการให้และการรับ เปิด
โอกาสให้เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การรับชมด้วยตา สูดดม
กล่ิน สัมผัส การเคล่ือนไหว จนกระท่ังเม่ือมาถึง Breast Stupa Cookery (2005-ongoing)
ที่พินรีเชิญเชฟจากที่ต่างๆ ในหลากหลายประเทศเข้ามาสร้างสรรค์เมนูอาหาร โดยมี
แม่พิมพ์รูปทรงนมเป็นตัวกำาหนดรูปทรงอาหาร ศิลปะรูปทรงนมนั้นก็กลายมาเป็นสิ่งที่
ผู้ชมสามารถกินได้

หน้าตรงข้าม
อาหาร แม่พิมพ์ ภาชนะ 
เชฟ ผู้ชม ศิลปิน สถานที่ 
ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นองค์
ประกอบใน Breast Stupa 
Cookery

OPPOSITE PAGE
FOOD, MOLD, CONTAINER, 
CHEF, AUDIENCE, ARTISTS, 
AND THE SPACE ITSELF 
ARE ALL COMPONENTS OF 
BREAST STUPA COOKERY

หน้านี้
พินรีทดลองทำาแม่พิมพ์
รูปทรงนมขึ้นเป็นครั้งแรก
ด้วยเซรามิก ต่อมาจึงพัฒนา
เป็นอะลูมิเนียม แก้ว และ
พลาสติก ในจำานวนทั้งหมด
แม่พิมพ์อะลูมิเนียมสามารถ
ใช้งานได้สะดวกที่สุด

THIS PAGE
AT FIRST, SANPITAK MADE 
BREAST-SHAPED MOLDS 
FROM CERAMICS BEFORE 
CHANGING INTO ALUMINUM, 
GLASS, AND PLASTIC, 
WITH THE ALUMINUM ONE 
ULTIMATELY BEING THE 
MOST HANDY

The menus and presentations reflect 
different socio-political, environmental 
and historical issues as well as the 
rights and roles of women
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แน่นอนว่าจุดเร่ิมต้นของ Breast Stupa Cookery มาจากความท่ีศิลปินเป็น
คนชอบทำาอาหาร และหลังจากที่เริ่มนำาเอาวัสดุหลากหลายเข้ามาใช้ใน
งานศิลปะ พินรีก็คิดที่จะนำาอาหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานด้วย ใน
ระหว่างที่กำาลังทำางานเซรามิก ศิลปินจึงทดลองทำาแม่พิมพ์อาหารเซรามิก
รูปทรงนมขึ้นเป็นชิ้นแรก จากนั้นจึงพัฒนาตัวแม่พิมพ์มาเรื่อยๆ ตั้งแต่
แม่พิมพ์ porcelain ที่เธอร่วมงานกับศิลปินเซรามิก พิม สุทธิคำา แม่พิมพ์
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์พลาสติก (ที่ใช้สำาหรับทำาช็อกโกแลตในนิทรรศการ 
‘The Place and the Plate’, 2007) และแม่พิมพ์แก้วที่ใช้เทคนิคทำาแก้ว 
Murano โดยเป็นการทำางานที่เกิดขึ้นระหว่างที่เธอไปร่วมโครงการศิลปิน
ในพำานักในเมือง Murano ประเทศอิตาลี

ในการทำางานแต่ละคร้ังของ Breast Stupa Cookery พินรีจะส่งชุดแม่พิมพ์
พร้อมขาต้ังไปให้กับเชฟท่ีตกลงร่วมงานกัน และให้อิสระกับทางเชฟสร้าง-
สรรค์เมนูอาหารขึ้นตามการตีความของตน ผลลัพธ์ที่ออกมาในแต่ละครั้ง
ล้วนแตกต่างอย่างน่าสนใจ เชฟบางคนเลือกตีความรูปทรงดังกล่าวไปใน
ทางกายภาพ แต่อีกไม่น้อยท่ีตีความออกมาในแนว conceptual ทำาให้เมนู
อาหารและวิธีการนำาเสนอ มีเนื้อหาเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสังคมการเมือง 
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ หรือสิทธิและบทบาทของผู้หญิง ซึ่งประเด็น
ท้ังหมดท่ีว่ามาก็ยังแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
พ้ืนท่ีน้ันๆ อีกด้วย ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แม่พิมพ์รูปทรงนมเพียงไม่กี่ชุด
ที่พินรีส่งให้ออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆ เกือบท่ัวโลก จึงกลายเป็นแม่พิมพ์
ท่ีก่อให้เกิดศิลปะในรูปแบบอาหารที่มีเรื่องราวและความหมายแตกต่างกัน
เป็นจำานวนมาก

Breast Stupa Cookery ในนิวซีแลนด์เมื่อปี 2011 เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คต์ที่
น่าสนใจ พินรีร่วมงานกับเชฟชนเผ่า Parihaka Māori สร้างสรรค์ม้ืออาหาร
ขึ้นมาในงานเปิดนิทรรศการ ‘Stealing the Senses’ ตามบันทึกทางประ-
วัติศาสตร์ ชนเผ่า Parihaka Māori มีชื่อเสียงในเรื่องการต่อต้านผู้รุกราน
ด้วยวิธีสันติ โดยในการเจรจากับผู้รุกราน ชาว Parihaka Māori จะเสิร์ฟ
ขนมปังที่ทำามาจากยีสต์มันฝรั่ง และในงานเปิดนิทรรศการครั้งนั้นเชฟก็
เลือกเสิร์ฟขนมปังที่ทำามาจากยีสต์มันฝรั่งสูตรเดียวกับเมื่อปลายศตวรรษ
ที่ 19 นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีอินสตอลเลชั่นขนาดใหญ่ที่เป็นคำาว่า 
Karakia ท่ีหมายถึงการเช้ือเชิญ และเชฟชาวเมารีก็ยังขับร้อง Karakia ตาม
วัฒนธรรมประเพณีของเขาก่อนเชิญแขกเข้ามาในงานอีกด้วย 

 The beginning of Breast Stupa Cookery derives from the
artist’s personal love and passion for cooking. After exploring
a diverse use of materials in her artistic creations, Sanpitak 
thought about incorporating food as a part of her work. While
working on a ceramic piece, the artist created the first breast-
shaped cooking mold. The design was later developed from 
the porcelain mold where she collaborated with a ceramic 
artist, Pim Sudhikam, to aluminum and plastic molds (used 
for making chocolate for the exhibition ‘The Place and the 
Plate,’ 2007) and the glass mold created using Murano’s 
glass-making technique during her artist in residency in 
Murano, Italy.

For each project of  Breast Stupa Cookery, Sanpitak sends 
a set of molds along with tripods for the collaborating chefs,
who are given full creative control to create menus through 
their interpretations. The results are different and all are 
interesting. Some of the chefs pick up on the physical attri-
butes of the form while a number of chefs take a conceptual 
approach toward their interpretation, causing the menus and
presentations to reflect different socio-political, environmental
and historical issues as well as the rights and roles of women,
which are interestingly varied by each area’s social and cul-
tural context. Throughout the past 13 years, a few sets of molds
traveled to different cities around the world, creating art in 
the form of food with countless stories and meanings.

Breast Stupa Cookery, which took place in New Zealand back
in 2011, was an interesting project for many reasons. Sanpitak
worked with two chefs from Parihaka, a Māori village in the 
Tanaraki region, and created a meal for the opening of the 
‘Stealing the Senses’  exhibition. From historical documents, 
one can learn that Parihaka people were known for their 
peaceful resistance to invaders. To negotiate a conflict, the
people of Parihaka would serve their invaders potato yeast
bread. The menu was recreated at the exhibition opening, 
using the same recipe the chefs’ ancestors made in the 19th

 century. Also featured in the exhibition was a large-scale 
installation that read the word Karakia (Māori incantations and
prayers), as a form of greeting. The Māori chefs then followed 
the Parihaka tradition by singing Karakia before inviting 
the guests into the exhibition space.

หน้านี้ 
ใน Jakarta Biennale 
2017 พินรีร่วมงานกับเชฟ 
Rahung Nasution โดย 
Breast Stupa Cookery 
ครั้งนั้น ตีความไปถึงอาหาร
ที่มาจากพื้นดิน และพูดถึง
ประเด็นการทำาลายป่าใน
อินโดนีเซียด้วย

THIS PAGE
AT THE JAKARTA BIENNALE 
2017, SANPITAK WORKED 
WITH CHEF RAHUNG 
NASUTION TO ALLOW 
FOR THE BREAST STUPA 
COOKERY TO INTERPRET 
BOTH FOODS THAT ARE 
GROWN FROM THE EARTH 
AND INDONESIA’S ISSUE OF 
DEFORESTATION

หน้าตรงข้าม
นอกจากเมนูอาหารที่เชฟ
แต่ละคนตีความขึ้นจะ
หลากหลายแล้ว Breast 
Stupa Cookery ยังเกิดขึ้น
ในหลายๆ โอกาสที่ต่างกัน 
ตั้งแต่งานเปิดนิทรรศการ 
งานแต่งงาน พิธีชงชา ฯลฯ

OPPOSITE PAGE
BREAST STUPA COOKERY 
NOT ONLY SHOWS THE 
CHEFS’S DIFFERENT 
INTERPRETATIONS OF 
FOOD, BUT IS ALSO 
EXHIBITED AT DIFFERENT 
KINDS OF CEREMONIES 
RANGING FROM EXHIBITION 
OPENINGS AND WEDDINGS 
TO TEA CEREMONIES

Throughout the past 13 years,
a few sets of molds traveled 
to different cities around the 
world, creating art in the form 
of food with countless stories 
and meanings
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ส่วนใน Jakarta Biennale 2017 พินรีจัดการแสดงเพอ-
ฟอร์แมนซ์ ร่วมกับ Rahung Nasution เชฟและ culinary
activist ที่มีเชื้อสายชนเผ่าจากเกาะสุมาตรา และผู้ก่อตั้ง
SpiceLab ในคร้ังน้ัน Nasution ร่วมงานกับเชฟ Jon Priadi
Barajo และ เชฟ Jodie Adrianto สร้างสรรค์เมนูข้าวจาก
หลากหลายประเพณีตามเขตหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย
และจัดให้ผู้เข้ามาร่วมงานนั่งกินอาหารบนพื้น โดยพวก
เขาเลือกพูดถึงอาหารที่มาจากพื้นดิน เหมือนกับในความ
หมายที่ดินเป็นถิ่นกำาเนิดของส่ิงต่างๆ ในงานยังมี sound 
installation ท่ี Nasution อัดเสียงความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน
ในป่าของอินโดฯ มาเปิดในงานสลับกับเสียงของนักการ-
เมืองเพื่อเป็นการพูดถึงเรื่องที่ป่าไม้ในอินโดนีเซียถูก
ทำาลายลงเป็นจำานวนมากอันเนื่องมาจากคอร์รัปชัน

ปลายปีนี้ Breast Stupa Cookery จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 
Jim Thompson Art On Farm โดยคร้ังน้ีพินรีจะทำางานร่วม
กับเชฟชาวอีสานจากร้านอาหารในอุดรธานี Samuay & 
Sons นอกจากนั้น ศิลปินยังจะนำาเอาด้ายที่มีตำาหนิจาก
โรงงานของ Jim Thompson ที่ปักธงชัย มาทอเป็นเสื่อ ปู
ให้คนที่มาร่วมงานนั่งกินอาหารกันบนเสื่อในบริเวณฟาร์ม
ด้วย ทำาให้ Breast Stupa Cookery ครั้งนี้ น่าจะเป็นการ
ต่อยอดความคิดในเร่ืองการรับรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม
พ้ืนท่ี และสถาปัตยกรรม ผ่านการเข้าไปอยู่ในพ้ืนท่ีน้ันๆ 
จากผลงาน ‘The Roof’ (2017) เมื่อปีที่แล้ว ที่พินรีสร้าง
อินสตอลเลช่ันทำาจากไฟเบอร์กลาสและผ้าไหม นำาไปคลุม
อยู่เหนือพ้ืนท่ีสาธารณะใน The Winter Garden ท่ี Brook-
field Place ในนิวยอร์ก แต่แน่นอนว่าปัจจัยที่จะเพิ่มเข้า
มาในครั้งนี้ก็คือ อาหารและประสบการณ์การรับประทาน
มื้ออาหารร่วมกันของทุกคน

 At the Jakarta Biennale 2017, Sanpitak put to-
gether a performance with Rahung Nasution, a 
chef and culinary activist of Sumatra Island tribal
descent and the founder of SpiceLab. At the 
event, Nasution worked with chef Jon Priadi 
Barajo and chef Jodie Adrianto for the creation 
of rice menus from different traditions and cul-
tures within the Indonesian archipelago. Parti-
cipants were invited to dine sitting on the floor
as the creators of the meal referenced foods
that come from the ground, reflecting the mean-
ing of earth as the origin of things. The exhibition 
showcased a sound installation where Nasution 
recorded sounds of different movements in an
Indonesian forest, in which he played in alter-
nating sequences with the sounds of politicians 
speaking to convey the massive deterioration 
of forests in Indonesia as a result of corruption. 

At the end of this year, Breast Stupa Cookery will
take place again at Jim Thompson Art On Farm 
where Sanpitak will work with Esan chefs from a
restaurant in Udon Thani, Samuay & Sons. The 
artist will also be using defected threads from 
Jim Thompson’s factory in Pak Thong Chai to 
weave the mats for the people to sit on during 
their meal at the farm. This Breast Stupa Cookery 
will be an interesting ramification of ‘The Roof’  
(2017), a fiberglass and silk installation that 
blanketed a public space in The Winter Garden 
in Brookfield Place, New York, which was con-
ceptualized through interactions between viewers, 
space and architecture perceived and realized 
through one’s physical presence in a physical 
space. The interesting addition of this Breast 
Stupa Cookery continuum in Thailand is the 
food and dining experiences that everyone will 
be sharing.

หน้าตรงข้าม
Breast Stupa Cookery โดย 
Higashiya และ Le Bain (2008)

OPPOSITE PAGE
BREAST STUPA COOKERY WITH 
HIGASHIYA AND LE BAIN (2008)

หน้านี้
Breast Stupa Cookery Market 
(2013) ที่โตเกียว นอกจากจะมี
เชฟมาสร้างสรรค์อาหารจาก
แม่พิมพ์ของพินรีแล้ว ยังมีตลาด
ขายผักออร์แกนิก ไวน์ และต้นไม้

OPPOSITE PAGE
TOKYO’S BREAST STUPA 
COOKERY MARKET (2013). 
THE COOKERY MARKET 
SOLD NOT ONLY FOOD OF 
DIFFERENT CHEFS MADE BY 
SANPITAK’S MOLD, BUT 
ALSO PLANTS, WINE, AND 
ORGANIC VEGETABLES

Nasution recorded sounds of different movements in
an Indonesian forest, in which he played in alternating
sequences with the sounds of politicians speaking 
to convey the massive deterioration of forests in 
Indonesia as a result of corruption 
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MEET A GROUP OF DESIGNERS WHO TRY TO CREATE
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GASTRONOMY WITH THE INTERNET OF THINGS
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In the midst of the thriving food trends, from the aesthetic aspect of tastes 
to the healthy diet craze and the zero-waste initiative within the food industry 
as well as many other issues, 31T [BIT] is considered to be one of the first 
mechanisms that reinvents the participation of consumers through the search 
for new tastes via the technology and platforms brought about by the Inter-
net of Things. It is considered a wonderful opportunity for Thai people to be 
able to experience the 31T&BKK project, which takes place as a collabora-
tion with a creativity-driven Thai restaurant, 80/20, on an exploration to find 
the taste of Bangkok. The project was included as a part of Bangkok Design 
Week 2018 and was later followed by the recently held THAIFEX – World 
of Food Asia 2018 event where, within the Innovation and Design Zone, 
31TxI+D by 31T presented food that integrates innovations proposed and 
developed by Thai entrepreneurs. Their works were exhibited as a part of 
the exposition alongside other ingredients selected by local manufacturers. 
The objective was to draw a guideline of sustainable consumption for 
the future with 31TxI+D works serving to filter, inspire and direct buyers 
to discover the potential of food. Such an approach eventually leads to 
new, interesting business opportunities amongst Thai entrepreneurs, 
exemplifying the fact that collaborations and dependency bring strength 
rather than unconstructive competition.

Although 31T arrived in Thailand just last year, they have been around in The 
New Nordic Food network for a while. The beginning of their impressive 
portfolio dates back to 2009, following a number of events held in Sweden, 
Norway, Denmark and Iceland. As one of the five vision showcases of The 
New Nordic Food’s Food & Creative Industries, 31T positions itself as a 
platform that motivates creativity and enables the gathering of information 
and opinions through experiences people have for different food ingredi-
ents prepared and served at different events they curate. The collaborating 
chefs and creators prepared tens of ingredients, presenting them on a long 
table where participants were invited to invent their own main dish, entrée 
and dessert as they discovered and reinvented new flavors (the installa-
tion and selection of ingredients were designed to help facilitate chances 
for the most unlikely of ingredients to be put together) under the condition 
that one bite of food must be comprised of three different ingredients, for 
instance, Chocolate truffle with fermented rice + Makhaen meringue + Fried 
cricket.  Data such as the names viewers gave the combinations of the three 
ingredients and the scores they gave the tastes were submitted via 31T web 
application on the guest’s smartphones which would be shared real time on 
screen, creating dynamic exchanges of information, opinions and interac-
tions between the event’s participants.

ท่ามกลางกระแสความต่ืนตัวในการสร้างสรรค์อาหารท่ัวโลกในมิติต่างๆ ท้ังในเชิงสุนทรีย-
ภาพในรสสัมผัส หรือในมุมมองเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการลดเศษท่ีเหลือจากอุตสาหกรรม
อาหาร และอีกหลายๆ ประเด็นน้ัน 31T (บิท) นับว่าเป็นหน่ึงในฟันเฟืองแรกๆ ท่ีหันมา
คิดวิธีการมีส่วนร่วมของผู้กินในการค้นหาส่วนผสมของรสชาติใหม่ๆ ด้วย Internet Of 
Things นับว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสกับโปรเจ็คต์ 31T&BKK ซ่ึงร่วมมือกับ
ร้านอาหารไทยสายสร้างสรรค์ 80/20 เพ่ือร่วมกันค้นหารสชาติของความเป็นกรุงเทพฯ ใน 
Bangkok Design Week ช่วงต้นปี 2018 และ THAIFEX – World of Food Asia 2018 และ
ใน Innovation and Design Zone ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา 31TxI+D โดย 31T นำาเสนออาหาร
ท่ีมีแง่มุมนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยท่ีร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ร่วมกับ
วัตถุดิบจากผู้ผลิตอ่ืน และวัตถุดิบท่ีทีม 31T สร้างสรรค์ข้ึนมาเอง เพ่ือช้ีทิศทางสู่การบริโภคท่ี
ย่ังยืนในอนาคต คร้ังน้ี 31TxI+D ทำาหน้าท่ี Filter - Inspire - Direct ช่วยให้ผู้ซ้ือพบศักยภาพ
ของอาหารบางชนิด ซึ่งจะนำาไปสู่การติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ในขณะเดียวกัน 
31T ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการแทนการแข่งขันกันเอง

ก่อนหน้าท่ีผู้ก่อต้ัง 31T จะกลับมาทำางานในไทยในปีท่ีแล้ว 31T เคยเดินทางอยู่ในแวดวง
อาหารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ The New Nordic Food และนำาเสนอผลงานหลาก-
หลายคร้ังในประเทศสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค และไอซ์แลนด์ ย้อนกลับไปได้ถึงปี 2009 
และ 31T ยังเป็น 1 ใน 5 ของ vision showcase ในกลุ่ม Food & Creative Industries ของ 
The New Nordic Food ด้วย 31T คือแพลทฟอร์มท่ีช่วยเร่งการสร้างสรรค์ และระดมข้อมูล 
ความคิดเห็น จากประสบการณ์ท่ีมีต่อส่วนประกอบอาหารต่างๆ ท่ีได้ล้ิมลองโดยกลุ่มคน
จำานวนหน่ึงท่ีอยู่ภายในกิจกรรมหน่ึง โดยเชฟหรือผู้ผลิตอาหารท่ีมาร่วมทำางานด้วยกัน
จะเตรียมส่วนประกอบของอาหารหลายสิบชนิดวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะยาว ซ่ึงผู้ร่วมงาน
สามารถค้นพบอาหารท้ังจานหลัก จานรอง และของหวาน (เพ่ิมโอกาสในการจับคู่ส่ิงท่ีแม้ว่า
จะแตกต่างกันส้ินเชิง) ภายใต้เง่ือนไขการรับประทานท่ีว่าให้หยิบส่วนประกอบ 3 อย่าง เพ่ือ
กินรวมกันเป็น 1 คำา อย่างเช่น ข้าวหมากช็อคโกแลตทรัฟเฟิล + เมอแรงค์มะแขว่น + 
จิ้งหรีดทอด จากนั้นจึงส่งข้อมูลอันประกอบไปด้วย การต้ังช่ือรวมของ 3 องค์ประกอบท่ี
รับประทานเข้าไป และคะแนนท่ีให้ต่อรสชาติอาหารผ่านเว็บแอปพลิเคช่ันของ 31T ในสมาร์ท-
โฟน ข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกฉายไปท่ีจอโปรเจ็คเตอร์ให้ได้เห็นไปพร้อมๆ กันแบบเรียลไทม์ 
เกิดเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นและการทำาความรู้จักกันของผู้ร่วมงานอ่ืนๆ ได้
อย่างแยบยล

Data such as the names viewers 
gave the combinations of the three 
ingredients and the scores they 
gave the tastes Were submitted via 
31T web application on the guest’s 
smartphones
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31T ให้เหตุผลต่อการกำาหนดปริมาณการกินแต่ละ
คร้ัง (3 คำา) ว่าเป็นปริมาณท่ีกำาลังดี ไม่มากไม่น้อย
เกินไปจนผู้ชิมไม่สามารถแยกแยะว่ารสชาติอะไร
เป็นอะไร และไม่น้อยจนขาดความหลากหลายของ
องค์ประกอบ ท้ัง 31T เวอร์ช่ัน Bangkok Design 
Week และ THAIFEX ต่างมีส่วนผสมบนโต๊ะท้ังส้ิน 
60 ชนิด ซึ่งเมื่อคำานวณดูแล้วจะทำาให้เกิดความ
เป็นไปได้ของการจับคู่ท้ังหมดท้ังส้ินถึง 205,320 
แบบ ซ่ึงวิธีการดังกล่าวยังเช่ือมโยงกับการต้ังช่ือ 
31T ท่ีสือถึงข้ันตอนง่ายๆ ของการดำาเนินกิจกรรม
น่ันคือ “3 bits– 1 bite – Tell”

ส่วนผสมท่ีถูกเลือกมาอยู่บนโต๊ะในแต่ละกิจกรรม
น้ัน มีความแตกต่างกันไปตามประเด็นท่ีทางผู้จัด
สนใจ ยกตัวอย่างเช่น การหารสชาติความเป็น
กรุงเทพฯ คร้ังท่ีพวกเขาร่วมกับ 80/20 ทางทีม
งานมองว่าการยักย้ายถ่ายเทของประชากรท่ีไหล-
บ่าเข้ามาในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มาพร้อม
กับการนำา “รสชาติ” และวัฒนธรรมการกินจาก
ท้องถ่ินอ่ืนมาด้วย เม่ือประกอบกับความสะดวก
ในการนำาเข้าวัตถุดิบมาในเมือง การเปิดกว้าง
ทางวัฒนธรรม ค่านิยมการกิน และเทคนิคการ
ปรุงอาหารจากนานาประเทศ ทางร้านจึงเลือกใช้
วัตถุดิบท้องถ่ิน (ท่ีมีความหลากหลายจากปัจจัย
ข้างต้น) มาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจขึ้น 
เช่น ครัมเบิ้ลใบกระเพรา ปลาน้ำาดอกไม้รมควัน
ชาดำา ส้มจี๊ดเคิร์ด มูสตับไก่พริกลาบ และเจล-
ใบแขยง

31T reasons that the curated portion (3 
bites) was suitable, for the combination 
is not too overwhelming for a person to 
separate one taste from another although 
a level of diversity to the mixed ingredients 
remains present. The Bangkok Design 
Week and THAIFEX’s version of 31T, 60 
ingredients were presented on the table, 
meaning that there were 205,320 pos-
sibilities and tastes that could be created. 
The method also relates to the origin of 
the name 31T, which refers to the simple 
steps of the group’s designed activity, 
“3 bits – 1 bite – Tell.” 

The ingredients presented on the table 
for each activity vary according to 31T’s 
current issues of interest. For instance, in 
the search for the taste of Bangkok where 
they worked with 80/20, the team picked 
up on the influx of the population in the 
capital city such as Bangkok and the 
local ‘tastes’ and food cultures that have 
been brought along with their relocation. 
Bangkok being a transportation hub has 
enabled the accessibility of any ingre-
dients in Thailand, and this together 
with an open-ness to cultures, values, 
and cooking techniques of cuisines from 
around the world, has inspired the re-
invented use of local ingredients (whose 
diversity is a result of the aforementioned 
factors), and created were inventive dishes 
such as the Thai holy basil crumble, black 
tea smoked barracuda, calamansi curd, 
prik-larb chicken liver mousse and rice 
paddy herb gel. 
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eATen ingredienTs will 
be displAyed on The 
screen in reAl-Time

ล่าง
ส่วนผสมในการจัด 31T ใน
แต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามแต่วัตถุประสงค์ของ
ข้อมูลที่ต้องการศึกษา

below
eAch 31T offers differenT
informATion To sTudy, 
Allowing for The ingre-
dienTs of eAch To chAnge 
Accordingly in order To 
serve This purpose
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ผลลัพธ์ท่ีได้ท้ังหมดจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซ่ึงจะถูก
สรุปเป็นภาพรวมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้ชมในช่วงท้ายของงาน 
และยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการจับคู่ส่วนผสมและเพ่ิมทาง-
เลือกให้กับวงการอาหารในอนาคต เราสามารถแกะรอย / ลงลึก
ไปยังข้อมูลแต่ละส่วนผสมได้อย่างละเอียด เช่น อะไรที่ทาน
ร่วมกับมะม่วงสุกแล้วได้คะแนนนิยมมากท่ีสุด หรือในช่วงเร่ิมต้น
ของงานคนนิยมเริ่มจากส่วนผสมใดมากที่สุด แล้วในช่วงท้าย
เปล่ียนเป็นส่วนผสมไหนมากท่ีสุด เป็นต้น ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสวน
ทางกับรูปแบบการคิดเมนูอาหารท่ัวไปท่ีถูกคิดค้นและนำาเสนอ
จากเชฟลงมาสู่ผู้บริโภค แต่ 31T ทำาให้ความหลากหลายของ
รสนิยมการกินของผู้บริโภคสามารถส่งอิทธิพลย้อนกลับไปสู่การ
สร้างสรรค์เมนูของเชฟ

ผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 31T คือ จิตราภา เลิศทวีวิทย์ ผู้ก่อต้ัง Another 
New Design Studio นักออกแบบไทยท่ีไปศึกษาต่อและทำางาน
เก่ียวกับ “การออกแบบประสบการณ์” ท่ีเมืองสต๊อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดนอยู่กว่า 8 ปี และ Paulo Barcelos ผู้เป็น creative techno-
logist มากความสามารถท่ีเช่ือว่าความรู้จะไม่มีความหมายหาก
ไม่ถูกแชร์ออกไป เปาโลทำาโปรเจ็คต์ต่างๆ เพื่อช่วยให้มนุษย์ 
กับเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเป็นมิตร 
ผู้มาช่วยสร้างสรรค์โปรแกรมเพ่ือใช้ในการโต้ตอบและเก็บข้อมูล
ต่างๆ ของ 31T ให้ง่ายดาย

31T ในฐานะของงานออกแบบนั้นมีเสน่ห์ของความเรียบง่าย
ในวิธีการที่เข้าใจไม่ยาก แต่สนุกและเชิญชวนให้มีส่วนร่วม 
ประกอบกับการจัดเรียงส่วนผสมท้ังหมดท่ีดูละลานตา น่าประ-
ทับใจ ซ่ึงแตกต่างจากการรับประทานในร้านอาหารท่ัวไปโดย
ส้ินเชิง อีกท้ังยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือหน่วย-
งานท่ีต่างออกไปได้หลากหลาย น่าติดตามว่าคร้ังต่อๆ ไปของ 
31T จะมีความสนุกและมีประเด็นอะไรให้ผู้คนได้ค้นหาและร่วม
มีประสบการณ์กันอีกในอนาคต

At the end of the event, the data generated will be 
reviewed together with the guests. The data is highly 
beneficial for they propose new tastes and alterna-
tives for the future food industry, allowing for one to 
trace and explore the attained information in much 
more elaborate detail, for instance, what ingredient 
scores the highest when paired up with a piece of 
ripe mango or what are the most sought-after ingre-
dients at the beginning of the event and what are the 
ingredients people look for the most at the end. It’s a 
reverse method of the way most menus are created 
in which a chef invents and presents different dishes 
for consumers whereas 31T’s approach enables the 
consumers’ diverse tastes to resonate back to the 
way a dish is or can be originated.

The minds behind the 31T operation are Chittrapar 
Prang Lerttaweewit and Paulo Barcelos. Lerttawee-
wit is an Experience Designer who founded Another 
New Design Studio (Stockholm) in the service of 
society, culture, and the experience economy. She 
graduated with a M.F.A. in Experience Design and 
has worked in the field for over 8 years. Joining the 
force is Barcelos, the multi-talented creative tech-
nologist who believes that knowledge is useless un-
less shared. Across all the different projects, he uses 
technology as a way of expression and researches 
ways to make humans relate to machines in a more 
pleasant and meaningful way.

31T, as a work of design, is appealing for its simplicity 
and it offers an easily understandable, fun and inter-
active approach alongside an impressive spectacle 
in the way that the ingredients are displayed in a 
manner that creates an entirely different experience 
from any other restaurant, not to mention the concept 
that can be applied to organizations and agencies 
with other areas of expertise. We definitely have 
something to look forward to as we wait to see what 
kinds of experiences or issues 31T will bring to the 
table for their next project.

31t.org

The Bangkok Design Week and 
THAIFEX’s version of 31T, 60 
ingredients were presented on 
the table, meaning that there 
were 205,320 possibilities and 
tastes that could be created

หน้านี้
31T ทำาให้คนหมู่มาก 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาส่วนผสมของรสชาติ
ใหม่ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์เมนูของเชฟ
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The food reviewing culture has seen a continuous evolution, from a small 
scoop in a newspaper or a segment on a radio station to a television show 
and the Internet where consumers are offered both a platform and a role 
within the media in equal portion. There are many possible reasons for the 
seemingly endless reviews of food and restaurants (we suspect that the 
culture is going to keep on evolving). One of these is perhaps that food is 
one of the basic needs of humans, two is the constant emergence of new 
restaurants and three is, with all the countless reviews out there, the fact 
that none of them give the final answer in regards to what’s good or what’s 
bad (especially in Thai society where a straightforward critique is rarely a 
norm), the difficulty of assessing what’s considered delicious is the ‘uncer-
tainty’ of it. The word delicious and the personal taste of a reviewer are 
subjective and they are the reason why deliciousness isn’t really scientific.

Data scientist, Chanikarn Wongviriyawong proposes a different perspective. 
She sees the possibility of evaluating the delicious rate of food. Such per-
spective originates from her educational background in Data Science from 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). She sees everything around 
her in numbers and as data that can be scientifically analyzed. That, in com-
bination with her interest in the word ‘happiness,’ led her down this route 
of inquiry. “Happiness is very difficult to measure. Each individual has his 
or her own definition of happiness. Some people’s happiness lies in the 
amount of money they have but we all know that isn’t always the case,” 
explained Wongviriyawong to art4d. From that point on, she began to 
count ‘deliciousness’ as a universal form of happiness (because she, too, 
gains happiness from eating) and began to design a way to document 
the ‘happiness’ happening while she was eating, and using ‘happiness’ to 
measure which dish tasted better.

In July of 2018, Wongviriyawong opened EATLAB in the KX - Knowledge 
Exchange building of King Mongkut’s University of Technology Thonburi as 
a laboratory/restaurant where she collects data from the clients’ satisfac-
tion in their meal. The data collection conducted here is different from most 
where questionnaires are often used as a tool despite the inaccuracy of the 
results caused by variations such as paid reviewers or prejudiced opinions. 
The most important principle of EATLAB is the data collection which takes 
place while people are unknowingly ordering food from the computer 
screen at the table (before making any order, every customer is asked to 
agree yes to the terms and conditions). During the meal, our dining behaviors 
will be observed and recorded by a camera installed above the table as 
well as the scale installed underneath each placemat.

วัฒนธรรมการรีวิวอาหารมีวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่สกู๊ปย่อยในหนังสือพิมพ์ ระหว่าง
รายการวิทยุ ทางรายการโทรทัศน์ มาจนถึงยุคปัจจุบันบนอินเตอร์เน็ตท่ีเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
เปล่ียนบทบาทของตัวเองมาเป็น “ส่ือ” ได้อย่างเสมอภาค สาเหตุท่ีเรารีวิวมันได้ไม่จบไม่ส้ิน 
(และคาดว่าวัฒนธรรมนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆ) มาจากหลายสาเหตุ หนึ่ง อาหารเป็นปัจจัยสี่
ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ต่อเนื่องไปยังเหตุผลที่สองคือการผุดขึ้นตลอดเวลาของร้านอาหาร
ใหม่ๆ และสามน่ันคือ ในบรรดารีวิวท้ังหลายน้ัน ไม่มีริวิวอันไหนเลยท่ีเป็นคำาตอบสุดท้าย
ที่ชี้ชัดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี (ยิ่งด้วยในสังคมขี้เกรงใจแบบไทยๆ) ความยากของการ
ประเมินค่าความอร่อย อยู่ที่ความ “ไม่ตายตัว” ของคำาว่าอร่อยและรสนิยมของผู้รีวิว 
เรียกรวมๆ ได้ว่าเป็นเรื่องอัตวิสัยล้วนๆ ท่ีทำาให้ความอร่อยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกลับมีมุมมองท่ีต่างออกไป เธอเห็นความเป็น
ไปได้ในการประเมินค่าความอร่อยของอาหาร มุมมองท่ีว่าน้ีมีท่ีมาจากแบคกราวน์ทางการ
ศึกษาด้าน Data Science จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ท่ีทำาให้เธอ
มองเห็นทุกๆ อย่างรอบกายเป็นตัวเลขและข้อมูลท่ีสามารถเอามาวิเคราะห์ได้หมด บวกกับ
ความสนใจในคำาว่า “ความสุข” เธอบอกกับ art4d ว่า “เพราะความสุขมันเป็นส่ิงท่ีวัดค่าได้
ยากมาก ต่างคนก็มีนิยามของความสุขท่ีต่างกันออกไป บางคนคิดว่ามันคือจำานวนเงิน แต่
อันท่ีจริงก็ไม่ถูกเสียทีเดียว” จากจุดน้ีเธอจึงนับ “ความอร่อย” ว่าเป็นความสุขแบบหน่ึงที่มี
ความเป็นสากล (เพราะเธอเองก็มีความสุขในการกิน) และออกแบบวิธีการเก็บบันทึก 
“ความสุข” ที่เกิดขึ้นระหว่างการกิน เพื่อใช้ความสุขเป็นมาตรวัดว่าอาหารจานไหนอร่อย
กว่ากัน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชนิกานต์เปิด EATLAB ขึ้นบนตึก KX - Knowledge Ex-
change มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี เป็นห้องทดลอง / ร้านอาหาร
สำาหรับเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อรสชาติอาหารของลูกค้า วิธีการเก็บข้อมูลท่ีน่ีแตกต่างไป
จากแบบปกติ ท่ีมักใช้วิธีการตอบแบบสอบถามซ่ึงหลายๆ คร้ังมีปัญหาเร่ืองความเท่ียงตรง 
ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างรีวิว หรือให้ความคิดเห็นที่มีอคติเจือปน หลักการสำาคัญที่สุดของ 
EATLAB คือการเก็บข้อมูลโดยท่ีผู้กินไม่รู้ตัว เร่ิมต้ังแต่การส่ังอาหารผ่านจอคอมพิวเตอร์บน
โต๊ะ (ก่อนหน้าจะสั่งอาหารจะต้องอ่านรายละเอียดข้อตกลงและกดยอมรับก่อน) ระหว่าง
การกินอาหาร พฤติกรรมการกินของเราจะถูกสังเกตการณ์และบันทึกด้วยกล้องที่ติดไว้
เหนือโต๊ะ และเคร่ืองช่ังน้ำาหนักท่ีติดซ่อนไว้ใต้แผ่นรองจาน 

chanikarn Wongwiriyawong opened 
EATlAB as a laboratory/restaurant 
where she collects data from the 
clients’ satisfaction in their meal
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ชนิกานต์ออกแบบทุกอย่างในร้านเพ่ือควบคุมวิธีการกินของคน 
ต้ังแต่เมนูท่ีจะเป็นอาหารจานเดียวท้ังหมด แบ่งประเภทอาหาร 
หวาน / จืด / เผ็ด /เค็ม จอขนาดใหญ่บนโต๊ะท่ีนอกจากจะทำา
หน้าท่ีเก็บสถิติว่าเมนูไหนถูกส่ังมากท่ีสุดแล้ว ยังทำาหน้าท่ีเป็น
ตัวก้ันให้เกิดการแชร์อาหารระหว่างกันน้อยท่ีสุด เคร่ืองช่ังน้ำา-
หนักใต้แผ่นรองจานจะบันทึกความสม่ำาเสมอของการกิน จับเวลา
ว่าเริ่มกินตอนไหน กินหมดตอนไหน หยุดกินน้ำาบ่อยหรือไม่ 
(ตรงนี้เป็นเรื่องของความเผ็ด) ส่วนกล้องบนโต๊ะจะเก็บเอา
อากัปกิริยาการน่ังกิน ซ่ึงข้อมูลท้ังหมดจะถูก AI นำาไปวิเคราะห์
ความรู้สึกของคนระหว่างการกินอาหาร “AI ของเราจะเป็น AI ท่ี
ไม่ได้มีข้อมูลท่ีเยอะมาก ข้อมูลจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไปตามเวลา แต่
จะพยายามเข้าใจความรู้สึกคน ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าถ้ามีลูกค้า
คนไหนแวะเวียนมาร้านมากกว่าหน่ึงคร้ัง คร้ังต่อๆ ไปเราจะรู้ได้
เลยว่าคนน้ีชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไร หรือเจาะลงไปอีกข้ันว่า
เขากินเค็ม กินเผ็ด กินหวานแค่ไหน” 

“น้องในทีมบอกว่า ถ้าเราทำาร้านอาหารจริงๆ คงต้องเจ๊งแน่ๆ 
เพราะเราชอบลดราคาอาหารจนแทบจะได้กินฟรีๆ เพ่ือแลกกับ
ข้อมูล” ชนิกานต์บอกกับ art4d ว่า นอกจากเมนูอาหารท่ีเปล่ียน
ไปทุกๆ เดือนตามข้อมูลความรู้สึกของคนกิน ราคาอาหารน้ัน
สวิงย่ิงกว่า รายได้และลูกค้าหลักของ EATLAB ไม่ได้มาจาก
ลูกค้าท่ีแวะเวียนมากินอาหารท่ีร้าน แต่มาจากกลุ่มธุรกิจอาหาร
รายใหญ่ที่ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ทางร้านทดลองกับลูกค้าที่
แวะเวียนเข้ามาท่ี EATLAB 

Wongviriyawong designed everything in the restau-
rant to control the way people eat. All the dishes on 
the menu are a-la-carte and are categorized into 
sweet, bland, spicy and salty. The big screen on the 
table records the number of times each dish is or-
dered and served as a single portion, which prevents 
diners from sharing their food. The scale underneath 
the placemat records the consistency of the way one 
eats the food. The meal’s duration is timed from the 
beginning to when all the food is finished. Also ob-
served and documented are the number of times one 
pauses to drink water (spiciness), while the camera 
records the gestures one makes during a meal. All 
the data will be analyzed by AI to process the feelings 
people have while eating. “Our AI doesn’t store that 
much data but the database grows over time. It tries 
to understand people’s feelings; for example, if a 
client comes to the restaurant more than once, on 
the next visit, we will know what their preferences 
are, things they like and dislike, or even the tastes 
of foods they prefer such as the level of saltiness, 
sweetness, spiciness, etc.”

“One of the staff members on the team said to me 
that if this was an actual restaurant, we would be out 
of business because we reduce the price of the food 
to be practically free in exchange for the information.” 
Wongviriyawong told art4d that apart from the menu 
that changes every month according to the data pro-
cessed from clients’ feelings, the prices of the ingre-
dients fluctuate even more. The main source of income 
and clientele of EATLAB are not the patrons but the 
companies in the food business that send in samples 
for the restaurant to try serving their customers.

During the meal, our dining 
behaviors will be observed and 
recorded by a camera installed 
above the table as well as 
the scale installed underneath 
each placemat
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as a digiTal menu, The 
large screen Placed on 
The Table also serves 
as a barrier, PrevenTing 
PeoPle from sharing 
food wiTh one anoTher

หน้าตรงข้าม
เครื่องชั่งน้ำาหนัก และกล้อง
วิดีโอ ถูกจัดวางให้กลมกลืน
ไปกับบรรยากาศร้านโดย
รวม

oPPosiTe Page
analyTical scales and 
video cameras were 
seamlessly inTegraTed 
inTo The furniTure of 
The resTauranT
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“ตัวอย่างอาหารท่ีส่งเข้าทดสอบท่ี EATLAB ค่อนข้างหลากหลาย
ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น โยเกิร์ต ซอส หรืออาหารสำาเร็จรูปต่างๆ” 
ครั้งที่ผู้เขียนไปเป็นไส้กรอก (ราคา 0 บาท) จัดใส่จานมาให้ 
4-5 ชิ้น ซึ่งมารู้ภายหลังว่าแต่ละคนที่สั่งไส้กรอกจานนี้มากิน
น้ันจะได้กินไส้กรอกท่ีแทบไม่เหมือนกันเลย ชนิกานต์ยังบอก
กับเราว่าอีกว่าวิธีการเก็บข้อมูลน้ีใช้ข้อมูลน้อยกว่าวิธีเซอร์เวย์
ถึง 4 เท่า ให้ความแม่นยำามากกว่าถึง 11% และค่าใช้จ่ายถูก
กว่าแบบเดิมถึง 5 เท่า “เรามองว่าในไทย food กับ tech ไม่ค่อย
ลิงค์เข้าหากันเท่าท่ีควร ท้ังๆ ท่ีอุตสาหกรรมอาหารเป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทย เป็นหมวดหมู่ท่ีมีตัวเลขการส่งออกเป็นอันดับ
ต้นๆ”

ข้อจำากัดของ EATLAB ตอนน้ีคือสถานท่ีต้ัง ถึงแม้ KX- Know-
leadge Exchange จะมีอีเวนต์จัดข้ึนแทบทุกอาทิตย์ซ่ึงทำาให้กลุ่ม
ลูกค้าท่ีแวะเวียนเข้ามาท่ี EATLAB มีความหลากหลายในระดับท่ี
น่าพอใจ แผนการในอนาคตของ EATLAB คือการพาตัวเองไป
ต้ังในสถานท่ีท่ีมีการหมุนเวียนของคนหลายกลุ่ม “สยามหรอ? 
เรามองว่าสยามมีแต่วัยรุ่น พ้ืนท่ีท่ีเราคิดว่าหลากหลายท่ีสุดน่าจะ
เป็นในห้างสรรพสินค้าชานเมืองสักแห่ง ต่อไปในอนาคต ถ้า
เทคโนโลยีน้ีถูกใช้อย่างแพร่หลาย ข้อมูลรสนิยมการกินของเรา
จะอยู่ในคลังข้อมูลของร้านอาหารทุกร้าน ทีน้ีเวลาเราเข้าไปกิน
อาหารร้านไหน พ่อครัวก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราชอบกินรสชาติ
แบบไหน” ชนิกานต์ท้ิงท้าย

“The samples sent to EATLAB are very diverse from 
yogurt and sauces to processed foods.” The dish 
I had during my visit was 4-5 pieces of sausage 
served on a plate. I found out later that the different 
people who ordered this dish received entirely differ-
ent types of sausages. Wongviriyawong added that 
this method of data collection requires four times 
less data but renders 11% more accurate results and 
it costs five times less. “In Thailand, food and tech-
nology haven’t really been linked together as they 
should be despite the fact that the food industry is 
one of the country’s strengths. Food ranks at the top 
of the products Thailand exports.”

The limitation of EATLAB is the location. While KX- 
Knowledge Exchange holds events almost every 
week, causing the diversity of the people who visit 
the restaurant to be at a satisfying level, EATLAB’s 
future plan is to situate itself in a place where there’s 
a greater demographic diversity. “Siam? I think the 
majority of people who go to Siam are teenagers. The 
space that attracts the most diverse crowd I think 
would be one of the shopping malls in one of Bang-
kok’s suburbs. If the technology becomes widely 
adopted in the future, the data about our eating and 
taste preferences will be stored in the database of 
every restaurant, and when we visit a restaurant, the 
chef will know immediately what kind of flavors we 
like in our food,” said Wongviriyawong.

eatlab.space
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People don’t know how to cook anymore. 
The rituals that we once had and the religious 
aspect that we once had in our life, we don’t 
have that anymore. So I feel that there’s 
a need to create new rituals, to create a 
different food culture and also to be more 
connected to the food

art4d: เราจะแยกความแตกต่างระหว่าง การออกแบบการกิน (eating design) 
กับ การออกแบบประสบการณ์ (experience design) ได้อย่างไร
Marije Vogelzang: บางทีมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเท่าไร ฉันคิดว่า
โปรเจ็คต์ท่ีฉันทำาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของประสบการณ์หรือการออกแบบก็ตาม 
อาหารมันเป็นเหมือนข้ออ้างในการที่จะได้ทำางานกับผู้คนมากกว่าสำาหรับฉัน 
เพราะฉะนั้นงานออกแบบของฉันเลยเกี่ยวข้องกับอาหารมากกว่าผู้คน แต่แน่นอน
ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของอะไรท่ีใหญ่กว่าน้ันท่ีฉันทำา ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วก็
เป็นเร่ืองของอาหารอีกน่ันแหละ ถึงอย่างน้ันฉันก็ยังทำางานกับชาวนาชาวไร่ ผู้ผลิต 
ไปจนถึงโรงพยาบาลด้วย ดังนั้นในทางหนึ่ง อาหารมันก็เป็นหัวใจหลักของงาน
ของฉัน แต่แน่นอน ในอีกหลายกรณีมันก็เป็นเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ 
ซึ่งถ้าหากมีคนสงสัยขึ้นมาว่างานที่ฉันทำามันเป็นศิลปะหรืองานออกแบบกันแน่ 
ฉันกไ็ม่ได้สนใจอะไรกับมันนักหรอก

art4d: ศิลปินบางคนใช้อาหารในฐานะของวัสดุหรือภาษาในการสร้างงานศิลปะ 
คุณคิดว่างานของคุณแตกต่างจากงานประเภทน้ีไหม
MV: ความแตกต่างระหว่างงานออกแบบกับงานศิลปะมันเป็นส่ิงท่ีมีการถกเถียงกัน
มาตลอด ซ่ึงฉันคิดว่าฉันไม่ได้สนใจมันสักเท่าไร บางโปรเจ็คต์ท่ีฉันทำามีความเป็นงาน
ออกแบบมาก อย่างตอนท่ีฉันคิดคอนเซ็ปต์ให้กับเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตรายหน่ึง 
หรืองานท่ีฉันออกแบบเมนูรูมเซอร์วิส ไปจนถึงการทำางานกับโรงแรม ท้ังหมดน้ีก็
เป็นโปรเจ็คต์ที่เน้นเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานมากๆ แต่เวลาที่ฉันแสดงงานที่มี
ลักษณะของความเป็นเพอฟอร์แมนซ์แบบน้ี คุณก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นการสร้าง
งานเชิงศิลปะมากกว่า แต่ถึงอย่างน้ัน ฉันก็สร้างผลงานอินสตอลเลช่ันและเพอฟอร์-
แมนซ์พวกนี้เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ทำาให้คนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกัน 
เพราะฉะน้ันมันก็ยังมีแง่มุมของการใช้งานอยู่ เพราะมันต้องทำาหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ ฉันชอบที่มันเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปมาระหว่างกัน แล้วก็
ไม่ได้มีนิยามอะไรมาครอบไว้มากกว่า

art4d: การออกแบบการกินมันกลายมาเป็นอาชีพได้อย่างไร
MV: ตอนท่ีฉันเร่ิมทำางานกับอาหารใหม่ๆ ก็มีนักออกแบบอยู่จำานวนหน่ึงเลยท่ัวโลก
ท่ีมีความสนใจในการทำางานกับอาหาร คือไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบอาหาร หรือว่า
นักออกแบบการกินก็ตาม มันก็เป็นแค่ช่ือเรียก ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นนักออกแบบคนแรก
ท่ีทำางานกับอาหารจริงๆ หรือเปล่า แต่ถ้าคุณจะบอกว่าฉันเป็นนักออกแบบการกิน
คนแรก น่ันก็อาจจะจริง แต่ถึงอย่างน้ัน ฉันก็ใช้เวลาอยู่สองสามปีเลยตอนท่ีเพ่ิงเร่ิม
ทำางานใหม่ๆ เพราะคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันว่าทำาไมเราถึงต้องมีการออกแบบ
การกินด้วย หรือว่าเราจะต้องการมันไปทำาไม แต่ตอนน้ีฉันได้พูดคุยกับชาวนาหรือ
ผู้ประกอบการท่ีเข้ามาหาฉันแล้วก็บอกว่าส่ิงต่างๆ ต้องได้รับการเปล่ียนแปลงแล้ว 
เพราะถ้าเรายังบริโภคในแบบท่ีเรากำาลังทำากันอยู่ เราจะลงเอยด้วยการทำาลายโลก
ใบน้ีในท่ีสุด ดังน้ันเราต้องหาหนทางอ่ืนๆ เราต้องหาทางออกท่ีสร้างสรรค์กว่าน้ี 
ในชีวิตประจำาวัน เราเห็นคนมากมายน่ังกินอาหารคนเดียว แล้วพวกเขาก็รู้สึกเหงา 
คนสมัยน้ีทำากับข้าวไม่เป็นกันแล้ว พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเราเคยมี แง่มุมทางศาสนาและ
จิตวิญญาณท่ีเคยมีอยู่ในชีวิตเรา เราไม่มีส่ิงเหล่าน้ันอีกต่อไปแล้ว ฉันก็เลยรู้สึกว่า

art4d: How can you tell the difference between eating design 
and experience design?
Marije Vogelzang: Maybe there’s not always a big difference. 
And I think very much of the projects that I do as being about 
experience and design where food is, for me, an excuse to work 
with people. So my designs are more about food than they’re 
about people. But of course, it is just a small part of the bigger 
work that I do, which mostly focuses on food. I also work with 
farmers and hospitals so in that sense food is the essence but 
yes in many cases it is experience design. And then some people 
wonder is it art or is it design, and I don’t really care. 

art4d: Some artists also use food as a material or language to 
make works of art, do you think there is a difference between 
your work and theirs?
MV: The difference between design and art is something that is 
always discussed and I think I don’t really care. Some projects 
that I do are very much design like when I make a concept for a 
supermarket chain, a room service or a hotel, for example, it’s 
very functional. But when I make this kind of performance, you 
could say that it’s more of an artistic approach. But still, I make 
these installations and performances, they’re the tools that make 
people interact and engage with each other. Therefore, they are 
still very functional because they serve as a tool for interactions. 
So I feel that my work still comes from a design background but I 
can’t say that all the artists are not working in design. I like that it 
is fluid and I like that it’s not defined.

art4d: How has eating design become a profession?
MV: When I first started working with food there were a hand-
ful of people who were designers focusing on food around the 
world. So food designers or eating designers, that’s just a 
name. I don’t know if I’m the first designer working with food but 
I’m the first eating designer, that’s true. But it took me a couple 
of years because when I first started people didn’t really under-
stand why do we need this and why do you want this. But now 
I get farmers and businesses coming to me saying that things 
need to change. If we continue eating like this, we will ruin our 
planet. So we have to find different ways. We have to find more 
creative solutions. In our daily life, we see that many people are 
eating alone, and they feel lonely. People don’t know how to cook 
anymore. The rituals that we once had and the religious aspect 
that we once had in our life, we don’t have that anymore. So I feel 
that there’s a need to create new rituals, to create a different food 
culture and also to be more connected to the food. Because, I 
imagine if you live in Hong Kong, it’s so hard to really get in touch 

บน
ในโปรเจ็คต์ Sharing Dinner 
(อัมสเตอร์ดัม, 2005 และ
โตเกียว, 2008) Vogelzang 
ได้ออกแบบพื้นที่การกิน
อาหารขึ้นใหม่ด้วยการนำา
ผ้าคลุมโต๊ะมาตัดเป็นเส้น
แล้วห้อยลงมาจากด้านบน
คลุมพื้นที่โต๊ะเอาไว้ ผลงาน
ชิ้นนี้ต้องการนำาเสนอการ
ทดลองเพื่อหาวิธีเพิ่มความ
ใกล้ชิดในระหว่างการกินให้
กับแขกแต่ละคน

aBoVe
IN ‘sharING dINNer’ 
(aMsTerdaM, 2005 aNd
TokYo, 2008), VoGeLZaNG 
CreaTed aN INTerVeNTIoN 
For The dINING TaBLe
BY CoVerING IT WITh a
haNGING sLITTed TaBLe-
CLoTh To CreaTe a seNse
oF INTIMaCY aMoNGsT 
The GuesTs
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บน
‘Bits ‘n Byte’ (2010) 
ผลงานออกแบบประสบ-
การณ์การกินที่ Vogelzang 
ทำางานร่วมกับอินทีเรีย
ดีไซเนอร์ Robin van der 
Werff ในการออกแบบโต๊ะ
อาหารยาว 60 เมตร ขึ้น
ที่ Museum Boijmans Van 
Beuningen ในรอตเตอร์ดัม 
ในงานชิ้นนี้ อาหารรูปทรง-
กลมแต่ละจานถูกส่งต่อด้วย
สายพานแบบ low tech ที่
บรรจุไปด้วยลูกบอลทรง-
กลมขนาดจิ๋วหลากสี

aBoVe
‘BITs ‘N BYTe’ (2010), 
aN eaTING eXperIeNCe
desIGN proJeCT ThaT 
VoGeLZaNG CoLLaBoraTed
WITh duTCh INTerIor
desIGNer, roBIN VaN 
der WerFF To Make a
60-MeTer-LoNG TaBLe
aT The MuseuM BoJIMaNs
VaN BeuNINGeN IN roTTer-
daM. IN ThIs proJeCT, 
VarIous dIshes oF rouNd-
shaped Foods Were
TraNsporTed aLoNG a
LoW-TeCh CoNVeYor BeLT 
FuLL oF TINY CoLorFuL 
BaLLs

with where your food was grown because you can’t see it. 
You just buy something and think that the label is right but 
you have no idea.

art4d: With eating design becoming more popular, how 
do you think eating or food design has evolved in the past 
year, how have people come to understand it?
MV: That is why I started the Dutch Institute of Food & Design 
(DIFD). I see that young people are starting to work more 
with food and I think it’s great. We really need more creative 
people in our food system and our food chain and we need 
to also start changing our food culture because food is every-
where and we just eat it and we don’t think about it, we are 
not aware of the true value of food. I think it’s great that more 
creative people are introduced to the food system. But on 
the same hand, I’ve seen more young designers wanting  
to work with food but they don’t really know how to do it. 
Eventually, they start to make just another cereal packaging 
but they’re not really changing the system. And I think we do 
have the ability to change the system, especially the creative 
people, they have the ability to change culture. This institute 
is there to inspire people and wherever you are, even in a little 
village in Indonesia, you can still go online and you can see 
that this is an inspiration, this is something that you can also 
do. It doesn’t always have to be commercial. It could be 
commercial but it doesn’t have to be. Another reason for 
this platform is to show the institutes and the whole hospi-
tality industry that there’s a whole different way that you can 
approach things. So it’s both inspiring artists and design-
ers and the industry and they can more easily find each other.

art4d: So you’re saying that nowadays people are losing 
connections with their food and where it is being grown 
and so on.
MV: That’s one thing. But it’s not the only thing.

art4d: What else do you want to change then?
MV: The whole food system is sick, so there are many issues. 
Bees are dying, we don’t know where food came from, young 
children think milk comes from factories not a cow, oceans 
are polluted, the obesity rate is rising. You have this whole 
list of problems but I don’t think that’s all. Underneath that 
there’s food culture, the way we eat, how grateful we are for 
food, how we treat food, how much respect can we have, 
how can we enjoy food and really treat it the way we should. 
That’s another thing. It’s not only the big issues. I think if you’re 
a designer and you’re just making a product that makes 
people really understand the value of food, that could also 
be a good idea. 

มันจำาเป็นท่ีเราจะต้องสร้างพิธีกรรมใหม่ๆ สร้างวัฒนธรรมอาหารใหม่ๆ และ
สร้างความสัมพันธ์กับอาหารท่ีเรากินข้ึนมาให้มากกว่าน้ี เพราะฉันลองจิตนาการ
ดูว่าถ้าคุณอยู่ในฮ่องกง มันดูจะเป็นเร่ืองยากมากท่ีคุณจะรับรู้ว่าอาหารท่ีคุณกิน
มันมาจากไหนหรือปลูกข้ึนมาอย่างไร เพราะคุณไม่เห็นมัน คุณก็แค่ซ้ืออะไร
บางอย่างมา คุณอาจจะอ่านฉลากดูว่ามันใช่ส่ิงท่ีคุณอยากซ้ือหรือเปล่า แต่เอา
เข้าจริงๆ แล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหน

art4d: ด้วยความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ของการออกแบบการกินหรือการ
ออกแบบอาหาร คุณคิดว่าวิวัฒนาการของมันเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา คุณว่าคนเร่ิมมีความเข้าใจมันดีข้ึนหรือยัง
MV: ฉันว่าน่ันคือเหตุผลว่าทำาไมฉันถึงก่อต้ัง Dutch Institute of Food & Design 
(DIFD) ข้ึนมา ฉันเห็นว่าคนรุ่นใหม่เร่ิมเข้ามาทำางานกับอาหารกันมากข้ึน ซ่ึง
น่ันก็เป็นเร่ืองท่ีเย่ียมมาก เราต้องการกลุ่มคนทำางานสร้างสรรค์ในระบบอาหาร
และห่วงโซ่อาหารมากกว่าน้ี เพ่ือท่ีเราจะได้เร่ิมเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมอาหาร
ของเราเอง เพราะอาหารน้ันอยู่ทุกท่ีแล้วเราก็กินมันอยู่ทุกวัน แต่เราแทบไม่เคย
ไปคิดถึงมันจริงๆ จังๆ ไม่เคยรู้คุณค่าท่ีแท้จริงของอาหารเลย มันเป็นเร่ืองดีท่ีมี
กลุ่มคนเหล่าน้ีเข้ามาทำางานในวงการอาหารมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ได้
เห็นนักออกแบบรุ่นใหม่หลายคนที่อยากทำางานกับอาหาร แต่พวกเขาไม่รู้
ว่าจะทำามันอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาอาจจะแค่ออกแบบกล่องซีเรียล
แบบใหม่ข้ึนมา แต่พวกเขาไม่ได้เข้าไปเปล่ียนแปลงระบบสักเท่าไร ฉันคิดว่า
เรามีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มคนทำางาน
สร้างสรรค์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ DIFD ถูกตั้ง
ข้ึนมาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แม้
กระทั่งหมู่บ้านเล็กๆ ในอินโดนีเซีย คุณสามารถออนไลน์แล้วก็จะเห็นว่ามัน
มีแรงบันดาลใจอยู่เต็มไปหมด คุณจะเรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณเองก็สามารถ
ทำาได้ มันไม่จำาเป็นต้องเป็นอะไรเชิงพานิชย์ก็ได้ หรือมันอาจจะเป็นก็ได้ แต่มัน
ไม่จำาเป็นต้องเป็นแบบน้ันเสมอไป อีกหน่ึงเหตุผลของแพลทฟอร์มน้ีก็คือการ
แสดงให้สถาบันและอุตสาหกรรมการบริการได้เห็นว่ามันมีวิธีการอีกแบบหน่ึงท่ี
สามารถสร้างสรรค์และจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง เพราะ
ฉะนั้นมันจึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ ศิลปิน และอุตสาหกรรมโดย
รวมได้ว่าพวกเขาสามารถร่วมมือกัน และสร้างความแตกต่างได้

art4d: คุณกำาลังบอกว่าปัจจุบันน้ีคนกำาลังสูญเสียความสัมพันธ์ท่ีพวกเขาเคยมี
กับอาหารและต้นกำาเนิดของมัน
MV: น่ันก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ไม่ใช่ท้ังหมด

art4d: มีอะไรท่ีคุณอยากเปล่ียนแปลงอีกบ้าง
MV: ฉันคิดว่าระบบอาหารของเรากำาลังป่วยหนัก มันจึงมีประเด็นปัญหา
มากมาย ผ้ึงกำาลังตายลง เราไม่รู้ว่าอาหารท่ีเรากินมีต้นกำาเนิดมาจากท่ีไหน 
เด็กสมัยนี้คิดว่านมมาจากโรงงาน ไม่ใช่จากวัว มหาสมุทรกำาลังเผชิญกับ
การปนเปื้อนอย่างหนัก อัตราคนเป็นโรคอ้วนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามีปัญหา
ยาวเป็นหางว่าวแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะหยุดอยู่ท่ีแค่น้ันหรอก ภายใต้ส่ิงเหล่าน้ัน 
มันมีวัฒนธรรมอาหาร วิธีท่ีเราบริโภค คำาถามท่ีเราต้องถามตัวเองคือเรารู้สึก
ขอบคุณแค่ไหนกับอาหารท่ีเรามีกินอยู่ตอนน้ี เราคำานึงถึงและปฏิบัติต่ออาหาร
อย่างไร เราจะมีความสุขกับมันและปฏิบัติต่ออาหารอย่างท่ีควรจะเป็นได้อย่างไร 
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art4d: Are you against factory food?
MV: No, I’m actually collaborating with big corpora-
tions like Nestlé, for example. I work with them. I think 
if we want to feed the whole planet, we need to have 
technology. We are using it every day and I don’t think 
we have to go back to ancient times where we do 
everything ourselves. There needs to be a new hybrid 
between technology and sensible farming where 
you don’t use pesticides if you don’t need them, or 
antibiotics just to use them. So I think there is a new 
system that is using technology and it’s on a large 
scale but it makes sense for the whole ecological 
cycle. That is also thinking about the butterflies and 
insects that we need, and actually using bacteria in a 
sensible way as well as older knowledge of the earth 
but at a large scale and with the use of technology. 

art4d: Your ‘Food Non Food’ program at the Design 
Academy Eindhoven is very interesting but you 
have done lectures and workshops at other insti- 
tutes such as culinary schools, what are the dif-
ferences between teaching design students and 
others?
MV: Well, you have a different toolkit. So students in 
my department, I want them to learn to be a good de-
signer and on top of that to be aware of how the food 
system works and know about food as a material, 
so that’s what my design students get to learn. And I 
want them to have a reflective mind, to be resilient  
because if they enter the professional market, they 
are in this space with a lot of specialists and a lot of 
people who know really well what to do. As designers 
who need to be flexible, you have to be able to adapt 
very quickly. That’s what I have learned from my 
students. But when I do a workshop with culinary 
students, of course, they have a different toolbox and 
I let them use their tools and culinary skills but I let 
them think in a different way because I think primarily 
what design is is to think in a different way and then 
you use the tools that you have; either it’s ceramics 
or scenario design, to think in a different way. 

น่ันคือแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีฉันคิดถึง ไม่ใช่แค่ประเด็นสำาคัญๆ เท่าน้ันนะ ฉัน
คิดว่าถ้าคุณเป็นนักออกแบบ แล้วคุณสร้างผลิตภัณฑ์ข้ึนมาเพ่ือให้คน
ได้เข้าใจคุณค่าของอาหารมากข้ึน น่ันน่าจะเป็นความคิดท่ีดี

art4d: คุณต่อต้านอาหารท่ีผลิตจากโรงงานรึเปล่า
MV: ไม่นะ ท่ีจริงฉันกำาลังทำางานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆ อย่าง Neslé
อยู่ด้วยซ้ำาไป ฉันคิดว่าถ้าเราอยากจะให้คนท้ังโลกเข้าถึงอาหารได้
อย่างเพียงพอ เราจำาเป็นต้องมีเทคโนโลยี เราใช้มันอยู่ในทุกๆ วัน 
เราไม่จำาเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนในสมัยโบราณหรืออะไรแบบน้ัน
ท่ีเราต้องทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง ฉันคิดว่าเราจำาเป็นต้องมีส่วนผสม
ระหว่างเทคโนโลยีและการทำาฟาร์มท่ีดีและมีสำานึก ท่ีคุณไม่จำาเป็น
ต้องใช้ยาฆ่าแมลงถ้ามันไม่จำาเป็นต้องใช้ หรือใช้ยาฆ่าเช้ือเพียงเพราะ
ว่าคุณอยากจะใช้มัน ฉันคิดว่ามันมีระบบใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีในสเกลท่ี
ใหญ่ข้ึน แต่มันก็เป็นเหตุเป็นผลกับวงจรนิเวศโดยรวมด้วยเหมือนกัน 
ระบบท่ีจะคิดถึงผีเส้ือและแมลงท่ีเราจำาเป็นต้องรักษาไว้ ไปจนถึงการ
ใช้แบคทีเรียอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่นเดียวกับการนำาความรู้เก่าๆ ท่ี
มีอยู่ในโลกน้ีกลับมาใช้ แต่อาจจะใช้ในสเกลท่ีใหญ่ข้ึน ไปจนถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

art4d: โปรแกรม ‘Food Non Food’ ท่ีคุณดูแลอยู่ท่ี Design Academy 
Eindhoven น้ันน่าสนใจมาก แต่คุณเองก็มีเลคเชอร์และเวิร์คช็อปใน
สถาบันต่างๆ อย่างโรงเรียนสอนทำาอาหารด้วยเหมือนกัน อะไรคือ
ความแตกต่างระหว่างการสอนนักศึกษาด้านการออกแบบ กับคนท่ีมี
พ้ืนหลังและประสบการณ์ด้านอ่ืน
MV: คุณมีเคร่ืองมือให้ใช้ต่างกันไป อย่างนักศึกษาในสาขาวิชาของฉัน 
ฉันก็อยากให้พวกเขาเรียนรู้เพ่ือจะเป็นนักออกแบบท่ีดี และย่ิงไปกว่า
น้ันก็คือเป็นนักออกแบบท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำางานของ
ระบบอาหาร ไปจนถึงรู้จักอาหารในฐานะของวัตถุประเภทหน่ึง น่ัน
เป็นเหตุผลว่าทำาไมนักศึกษาของฉันถึงได้เรียนรู้อะไรแบบน้ี ฉันอยาก
ให้พวกเขามีความคิดท่ีมองอะไรหลายๆ มุม แล้วก็อดทน เพราะเม่ือ
พวกเขาต้องเข้าไปอยู่ในตลาดของการทำางานแล้ว พวกเขาจะอยู่ใน
วงการที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ และคนอีกมากมายที่รู้เป็นอย่างดี
ว่าพวกเขาต้องทำาอะไร การเป็นนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว น่ันคือส่ิงท่ีฉันเรียนรู้จากนักเรียน
ของฉันด้วยเหมือนกัน แต่เวลาท่ีฉันทำาเวิร์คช็อปกับนักเรียนด้านการ
ทำาอาหาร แน่นอนว่าพวกเขาก็มีเคร่ืองมืออีกแบบ และฉันก็จะปล่อยให้
พวกเขาใช้มันและทักษะการทำาอาหารท่ีพวกเขามี แต่ถึงอย่างน้ัน

บนและล่าง
Vogelzang ออกแบบผลงาน
อินสตอลเลชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์
ขึ้นในชื่อ Edible Reflections 
(2016) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างชาวสวีเดนท้องถิ่นกับ
ผู้อพยพ กระจกสะท้อนสองด้าน
ถูกตัดออกเป็นรูปปากเพื่อให้ทั้ง
สองฝั่งเห็นเพียงปากของกันและ
กัน ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝั่งจะสวม
หูฟังที่มีเรื่องราวต่างกัน และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการ
ป้อนอาหารชนิดต่างๆ

aBoVe aNd BeLoW
VoGeLZaNG Was CoMMIssIoNed 
To desIGN ‘edIBLe reFLeCTIoNs’ 
(2016), aN INTeraCTIVe INsTaL-
LaTIoN ThaT aIMed To CreaTe a
BeTTer CoNNeCTIoN BeTWeeN 
The sWedIsh LoCaLs aNd IMMI-
GraNTs. The reFLeCTIVe MIrror
Was CuT IN a MouTh-shaped
hoLe To aLLoW For peopLe
FroM BoTh sIdes To see oNLY 
The MouThs oF eaCh oTher. 
The parTICIpaNTs LIsTeNed
To a dIFFereNT sTorY oN 
headphoNes aNd INTeraCTed
ToGeTher ThrouGh The
FeedING oF dIFFereNT Foods
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art4d: So food is just another tool.
MV: Yeah, but it is the most important tool.

art4d: Your ‘Eat Shit’ exhibition was spectacular, 
could you tell us a bit about how you start each 
project?
MV: Every project is different but the Eat Shit exhibi-
tion was created because the school had this new 
creative department and they wanted to show it to the 
outside world. Because it was the first year, we didn’t 
have any graduate works to show at the graduate 
show that takes place in Milan. What do you do when 
you want to show food and design because most 
people still think that food and design is about making 
pretty food for photography, styling, at the table or a 
nice wedding cake and things like that. I really wanted 
to show that it’s beyond that. It’s everything in life. 
Because we are called ‘Food Non Food,’ I was thinking 
about what the ultimate non-food is and that is actually 
poo. Only when you eat, you get poo and only when 
you have poo, you have fertilizer to grow what you 
eat. It looks kind of taboo and like we did it only to 
create noise, but I also wanted to see that whenever 
you take a subject like that which is so rich – it’s about 
bacteria, hygiene, biogas, circular design, taboos 
and how our cultures work, there are so many layers 
and I wanted to get people into those layers.

art4d: What were some of the unexpected exam-
ples of feedback you received from the exhibition?
MV: Of course we knew that we were doing some-
thing that was kind of controversial, especially if you 
look at the history of the school. The way they had 
been presented in Milan was very clean and very 
clear and this was like a break from the tradition. 
So, of course, we were aware that people would be 
offended or appalled. But we were hoping that they 
would really see because we were kind of challenging 
the design world within the world of shiny beautiful 
objects. We also found a way to comment on design, 
and for a design school to make such a bold comment 
was quite amazing and we did that. But some people 
who come to the design week just to buy objects to 
sell in their stores, to them, they couldn’t really work 
with it because there was nothing they could sell. For 
them, we were kind of disappointing. But there were 
others who were relieved to finally see things that 
were more about life than shiny objects, because they 
always say designers make everything for humans, 
but many times, you see these shiny objects and you 
think where is the human really? What’s human about 
this and this was really a show about humans and 
everything about it. 

art4d: How much time in a day do you think a  
person should spend eating or cooking?
MV: I don’t know. It’s a personal answer for everybody. 
If you enjoy cooking, it’s different so I don’t think any 
of the answers I could give you would help. I’m a 
working mother so I don’t have a lot of time but I think 
about food a lot so that helps because you can plan 
better. Cooking takes mostly about 45 minutes and 
then we eat and do the dishes. I don’t think I’m any  
different than anybody else. But the bigger aspect 
is that the act of cooking really allows you to see the 
transformation happening under your hands. It gives 
you the notion of time, patience and planning. There’s 
a lot of skill involved in cooking and I think it could be 
good to keep that in your life. And when you cook, 
it might not be as good as the food you get from a 
restaurant but it’s good to have a different experience. 

ฉันก็พยายามให้พวกเขาได้ลองคิดในแง่มุมอ่ืนๆ ดูบ้าง เพราะฉัน
คิดว่าอย่างแรกท่ีงานออกแบบเป็นก็คือการคิดอะไรให้แตกต่าง แล้ว
หลังจากน้ันก็ใช้เคร่ืองมือท่ีมี ไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือการออกแบบ
สถานการณ์ก็ตาม ในการช่วยให้คิดอะไรท่ีต่างออกไปได้

art4d: แสดงว่าอาหารก็เป็นเหมือนอีกเคร่ืองมือหน่ึง
MV: ใช่ แต่มันเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญท่ีสุด

art4d: นิทรรศการ Eat Shit ท่ีจัดข้ึนท่ีงาน Milan Design Week 
2015 ตอนน้ันยอดเย่ียมมากๆ คุณช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่า
คุณเร่ิมงานแต่ละอย่างข้ึนมาอย่างไร
MV: แต่ละโปรเจ็คต์มันก็แตกต่างกันไป แต่งานนิทรรศการ Eat Shit 
เกิดข้ึนเพราะทางโรงเรียนได้เปิดสาขาวิชาใหม่อันน้ีข้ึนมาและพวกเขา
ก็อยากจะแนะนำามันได้คนนอกได้รู้จัก เพราะว่ามันเป็นปีแรก และเรา
ก็ยังไม่มีงานจากนักศึกษาท่ีจบจากสาขาน้ีไปจัดแสดงท่ีงานนิทรรศ-
การศิลปนิพนธ์ท่ีจัดข้ึนท่ีมิลานเลย เราก็เลยมาคิดกันว่าจะแสดงงาน
ออกแบบกับอาหารออกมาในรูปแบบไหน เพราะเวลาท่ีคนส่วนใหญ่
คิดถึงสองอย่างน้ี มันก็มักจะเป็นในรูปของการจัดวางสวยๆ หรือการ
ถ่ายรูป การ styling เก๋ๆ บนโต๊ะ หรือการแต่งหน้าเค้กแต่งงานอะไร
แบบน้ัน แต่ฉันอยากจะแสดงอะไรท่ีมันมากกว่าน้ัน เพราะอาหารคือ
ทุกอย่างในชีวิตเรา และเพราะเราเรียกตัวเองว่า ‘Food Non Food’ 
ฉันก็เลยไปคิดถึงส่ิงท่ีห่างไกลจากการเป็นอาหารท่ีเรากินกันมากท่ีสุด 
ซ่ึงก็ได้คำาตอบออกมาว่าเป็นอุจจาระ คุณจะมีอุจจาระได้ก็ต่อเม่ือคุณ
กินอาหารเข้าไป และเม่ือคุณขับถ่ายออกมา มันก็ถูกนำาไปใช้เป็นปุ๋ย
ท่ีปลูกอาหารท่ีคุณกิน มันดูเป็นส่ิงต้องห้ามและมันอาจจะดูเหมือนว่า
เราใช้มันเพ่ือสร้างความสนใจ แต่ฉันเองก็อยากเห็นการเอาประเด็นท่ี
เต็มไปด้วยแง่มุมและเน้ือหาแบบน้ันมาพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย 
ความสะอาด ไบโอแก๊ส การออกแบบเพ่ือการหมุนเวียน ประเด็นต้อง
ห้ามต่างๆ และวิธีการท่ีวัฒนธรรมของเราทำางาน มันมีหลากหลายส่ิง
ท่ีทับซ้อนกันอยู่ท่ีฉันอยากให้คนได้เข้าไปสัมผัส

art4d: มีผลตอบรับอะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นบ้างจาก
นิทรรศการน้ี
MV: คือเรารู้ว่าเรากำาลังทำาอะไรท่ีมันจะทำาให้เกิดการโต้แย้งถกเถียง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าคุณมองไปท่ีประวัติศาสตร์ของโรงเรียน และ
ภาพลักษณ์ที่ถูกนำาเสนอมาตลอดในมิลาน ในฐานะของสถาบันที่
สะอาดเรียบร้อย และไม่สร้างประเด็นความขัดแย้งอะไรเท่าไร งานน้ี
มันเลยอาจจะเป็นการแหวกขนบของโรงเรียนก็ว่าได้ เพราะฉะน้ันก็
แน่นอนว่าเราเองก็รู้ดีว่าคงจะมีคนที่ไม่พอใจหรือรู้สึกตกใจกับงาน
ของเรา แต่เราก็หวังว่าพวกเขาจะมองเห็นว่าเรากำาลังพยายามท้าทาย
โลกออกแบบที่เต็มไปด้วยของสวยๆ งามๆ เรายังหาหนทางที่จะ
แสดงความเห็นท่ีเรามีต่องานออกแบบ และการท่ีโรงเรียนออกแบบ
ส่งสารท่ีเต็มไปด้วยความท้าทายแบบน้ันออกมาก็ถือเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึง
มาก และเราก็ทำามันออกมาได้จริงๆ แต่คนบางคนท่ีมา Design Week 
เพ่ือซ้ือของไปขายท่ีร้านอาจจะไม่ได้ชอบมันเท่าไร เพราะงานของเรา
ไม่มีอะไรท่ีพวกเขาจะเอาไปขายได้ สำาหรับคนกลุ่มน้ันแล้ว งานของ
เราเลยเป็นอะไรที่น่าผิดหวัง แต่มันก็มีคนกลุ่มอื่นๆ ที่รู้สึกดี รู้สึก
โล่งใจท่ีได้เห็นอะไรท่ีเก่ียวกับชีวิตจริงๆ ท่ีไม่ได้มาในรูปแบบของวัตถุ
สวยงาม เพราะมีคำาพูดท่ีว่านักออกแบบสร้างทุกส่ิงทุกอย่างให้มนุษย์ 
แต่หลายคร้ังคุณเห็นวัตถุหน้าตาสวยงามพวกน้ีแล้วคุณก็อดคิดไม่ได้ว่า 
แล้วความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหน งานชิ้นนี้ของเรานั้นจริงๆ แล้ว
เป็นโชว์ท่ีมีความเป็นมนุษย์มาก รวมไปถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง
กับความเป็นมนุษย์ด้วย

art4d: คุณคิดว่าคนเราควรใช้เวลาเท่าไรในหน่ึงวันไปกับการกินและ
ทำาอาหาร
MV: ฉันไม่รู้เหมือนกัน เพราะมันเป็นคำาตอบท่ีน่าจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละคน ถ้าคุณชอบทำาอาหาร มันก็จะเป็นอีกเร่ืองหน่ึง เพราะฉะน้ัน
คำาตอบท่ีฉันให้คุณก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร อย่างฉันเองเป็นแม่ท่ี
ทำางานนอกบ้านด้วย ฉันก็เลยไม่มีเวลาทำากับข้าวเท่าไร แต่ในหัวฉันก็
คิดถึงอาหารอยู่ตลอดเหมือนกันนะ ซึ่งนั่นก็มีประโยชน์เพราะ
มันช่วยให้ฉันวางแผนอะไรต่างๆ ได้ดีขึ้น การทำากับข้าวใช้เวลา

บน
วัตถุรูปร่างหน้าตาประหลาดใน
ชื่อ ‘Volumes’ (2017) ถูกออก-
แบบขึ้นเพื่อใช้ทดลองศึกษาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน
อาหารของเรา ด้วยการนำามันใส่
ลงไปในชามอาหารเพ่ือลดปริมาณ
ของอาหารลง แต่ด้วยวิธีนี้กลับ
ยังคงทำาให้เรารู้สึกอิ่มได้ เพราะใน
เชิงจิตวิทยา สมองของเราจดจำา
ปริมาณของสิ่งที่เรากินผ่านภาพ
ที่ตาเห็น ไม่ใช่ความจุจริงๆ ของมัน

aBoVe
‘VoLuMes’ (2017) Is a researCh
aNd deVeLopMeNT proJeCT de-
sIGNed To eXperIMeNT WITh
aNd aLTer our eaTING BehaVIors
BY pLaCING uNusuaL-shaped  
oBJeCTs oNTo pLaTes aNd BoWLs
IN order To reduCe The aMouNT 
oF Food CoNsuMed. We hereBY 
eaT Less aNd BeCoMe FuLL Be-
Cause, psYChoLoGICaLLY, our
BraINs reGIsTer The aMouNT 
oF Food We haVe eaTeN ThrouGh
The sIZe oF The porTIoNs our
eYes see, NoT The aCTuaL 
VoLuMe oF IT
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art4d: Do you do any experimenting at home?
MV: Yes, sometimes, but not a lot. I see my work as 
something that is very separate from my private life 
so when I’m at home, I’m focused on being a nice 
mother and when I’m working, I’m working. But a few 
years ago I did a project where all the guests at the 
table had headphones and on one side of the table 
I was whispering a story through a microphone into 
their ears and on the other side, another person was 
whispering another story. So I made this whole story 
and storyline and narrative and choreography and 
the people had to interact with each other through 
all the things that I told them in the microphone. We 
had these headphones in our house and we put them 
on our children and we were on the microphone 
saying now you go upstairs and they were upstairs, 
now you do this, and eventually we took them out of 
the house and all the kids in the neighborhood were 
walking around and we put headphones on them and 
the headphones were playing music. The street was 
completely silent but all the children were dancing. 
It was very funny. So yeah I do take it home but not to 
seriously experiment, just for fun. 

art4d: Are there any interesting stories you could 
share with us about the reactions of the guests dur-
ing the time when you still had restaurants?
MV: I have thousands of stories about the restaurants. 
I used to have two restaurants, one in Rotterdam 
and one in Amsterdam. I had them for 7 years and 
I’m really happy that I got rid of them. It was a really 
big energy leak for me to have the restaurants but it 
was a very good learning experience. I learned a lot 
from them and I learned that when you choose to have 
a restaurant setting, it’s very hard for guests to be  
flexible. When they come to your restaurant and they 
have a good experience and they like it a lot then 
after a few weeks they will bring their friends and 
come back, but if you have changed the concept, 
they’re disappointed because they want to have the 
first experience whereas the second experience is 
equally good quality-wise, but it’s about expecta-
tions. People expect something and if they can’t have 
what they expect, they’re disappointed. And that’s 
something I would never expect myself. I was thinking 
oh yeah let’s change the whole concept every time 
and after six weeks we do a completely new interior, 
new clothing for the staff and a new food concept, so 
idealistically it was a very nice idea but practically it’s 
impossible. Expectation management is something 
I learned. 

ประมาณ 45 นาที หลังจากน้ันก็เป็นเวลาท่ีใช้ไปกับการกินและเก็บ
ล้าง ฉันไม่คิดว่าฉันต่างไปจากคนอ่ืนเท่าไรหรอกนะ แต่แง่มุมท่ีใหญ่
กว่าน้ันก็คือการทำาอาหารช่วยทำาให้คุณได้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากมือคุณเอง มันทำาให้คุณตระหนักถึงแง่มุมของเวลา ความ
อดทน และการวางแผน มันมีเร่ืองของทักษะต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง
เยอะมากในการทำาอาหาร และฉันคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณ
สามารถรักษาอะไรแบบน้ีไว้ในชีวิตคุณได้ เวลาท่ีคุณทำากับข้าวกินเอง 
มันอาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนเวลาท่ีคุณไปกินท่ีร้านหรอก แต่มันก็ดี
ท่ีคุณจะได้มีประสบการณ์อะไรท่ีแตกต่างไปบ้าง

art4d: คุณเคยทดลองอะไรท่ีบ้านบ้างไหม
MV: ก็มีบ้าง แต่ไม่บ่อย เพราะฉันแยกการทำางานกับชีวิตส่วนตัวไว้
ค่อนข้างชัดเจน เวลาท่ีฉันอยู่บ้านฉันก็จะให้ความสำาคัญกับการเป็น
แม่ที่ดี ส่วนเวลาทำางานก็จะเป็นเวลาทำางานจริงๆ แต่เมื่อไม่กี่ปี
ท่ีผ่านมาน้ี เราทำาโปรเจ็คต์หน่ึงท่ีเราให้แขกของเราใส่หูฟังท่ีโต๊ะกินข้าว 
แล้วที่ด้านหนึ่งของโต๊ะ ฉันก็จะกระซิบเรื่องราวต่างๆ ผ่านไมค์ที่จะ
ไปดังเข้าหูฟังที่พวกเขาใส่อยู่ แล้วอีกด้านหนึ่งของโต๊ะก็จะมีคนอีก
คนหน่ึงท่ีกระซิบบอกเล่าเร่ืองราวอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงฉันก็สร้างเร่ือง และ
การดำาเนินเร่ืองต่างๆ ข้ึนมา ไปจนถึงการแสดงท่าทาง และคนก็จะ
ต้องปฏิสัมพันธ์กันตามส่ิงท่ีฉันบอกพวกเขาผ่านไมค์ ซ่ึงท่ีบ้านเราก็มี
หูฟังน้ีอยู่ด้วยเหมือนกัน เราก็เลยลองเอามันไปให้ลูกๆ ของเราใส่ดู 
แล้วฉันก็บอกเด็กๆ ว่า พวกหนูต้องเดินไปข้างบน ไปทำาน่ันสิ ไปทำา
น่ีสิ ซ่ึงพวกแกก็ทำาตาม สุดท้ายคือเราพาพวกแกออกไปข้างนอกบ้าน 
แล้วเราก็เจอกับเด็กคนอ่ืนๆ ในละแวกบ้านเรากำาลังเล่นกันอยู่ เราก็
เลยเอาหูฟังไปให้พวกเขาใส่บ้าง ซ่ึงตอนน้ันหูฟังก็กำาลังเล่นเพลงอยู่ 
แล้วถนนมันเงียบมาก แต่เด็กๆ ก็เต้นกันใหญ่ มันตลกมากเลย ก็ถือว่า
มีบ้างท่ีฉันเอาส่ิงท่ีฉันทดลองกลับไปเล่นท่ีบ้าน แต่มันก็ไม่ได้เป็นการ
ทดลองจริงจังอะไร เราเล่นกันสนุกๆ มากกว่า

art4d: มีเร่ืองอะไรท่ีน่าสนใจท่ีคุณอยากจะเล่าให้เราฟังจากช่วงท่ี
คุณยังเปิดร้านอาหารอยู่บ้างไหม
MV: ฉันมีเยอะมากเลย คือฉันเคยเปิดร้านอาหารสองร้านอยู่ในรอต-
เตอร์ดัมท่ีหน่ึง อีกท่ีหน่ึงอยู่ในอัมสเตอร์ดัม ฉันทำาร้านอยู่เจ็ดปี และ
ตอนน้ีก็รู้สึกมีความสุขมากท่ีเลิกทำาไปได้ เพราะมันดูดพลังฉันมากๆ 
กับการที่ต้องทำาร้านอาหารสองที่ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ 
ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่วงเวลาน้ัน ได้รู้ว่าเวลาท่ีคุณทำาร้าน
อาหารเนี่ย มันเป็นเรื่องยากมากที่แขกของคุณจะมีความยืดหยุ่น 
เพราะเวลาท่ีพวกเขามาท่ีร้าน พวกเขามีประสบการณ์ท่ีดี แล้วพวกเขา
ชอบมันมาก อีกสองสามอาทิตย์ให้หลังพวกเขาก็อยากจะพาเพ่ือนมา
กินอีก แต่ถ้าตอนน้ันคอนเซ็ปต์ร้านของคุณเปล่ียนไปแล้ว พวกเขาก็
จะผิดหวัง เพราะเขาอยากจะได้รับประสบการณ์แบบที่เขาได้รับ
ครั้งแรก ซึ่งถึงแม้ว่าประสบการณ์ที่สองนี่ก็ดีพอๆ กันในแง่ของ
คุณภาพ แต่มันเป็นเร่ืองของความคาดหวังท่ีเขาคิดว่าเขาจะได้อะไร
บางอย่างกลับไป แล้วพอเขาไม่ได้ เขาก็จะผิดหวัง ซ่ึงน่ันก็เป็นเร่ืองท่ี
ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน ฉันก็คิดว่า เออ เรามาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทุก
หกอาทิตย์ดีกว่า เราจะได้ตกแต่งร้านใหม่ ให้พนักงานใส่ชุดใหม่ 

We really need more creative people 
in our food system and our food chain 
and we need to also start changing 
our food culture because food is 
everywhere we just eat it and 
we don’t think about it, we are not 
aware of the true value of food

บน
โปรเจ็คต์ ‘ROOTS’ (2013) ที่
งาน Spier Secret Festival 2013 
ประเทศแอฟริกาใต้

aBoVe
‘rooTs’ (2013), a proJeCT ThaT 
Was orGaNIZed as a parT oF 
The spIer seCreT FesTIVaL 
2013 IN souTh aFrICa

ล่าง
ตัวอย่างเมนูอาหารที่ Vogelzang 
ทำาขึ้นที่ Proef ร้านอาหารของ
เธอเองในอัมสเตอร์ดัมและรอต-
เตอร์ดัมที่ปิดตัวลงไปแล้ว

BeLoW
aN eXaMpLe oF a MeNu ThaT 
Was serVed aT ‘proeF,’ 
VoGeLZaNG’s (NoW CLosed) 
resTauraNTs IN aMsTerdaM 
aNd roTTerdaM
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The reason the restaurants closed was because they became too much to 
handle as I have my design practice and that’s my first priority. The restaurants 
were just a side path. You have to have someone that can run it very well and 
I couldn’t find the right person so I was very much involved. So physically and 
mentally, it became impossible. I’d rather have a few things that I do really 
well than too many things that you can’t really manage. Because I would 
always see the details that were not right, and then I was struggling to get 
everything right. The only way it could be done for me was to have only the 
design practice or the restaurants. But that’s not what I want. 

art4d: Working as an eating designer, what are your views on the future 
of food?
MV: It really depends on how the political world is going to play out. I think 
that will have a big impact on food. I think we will face food shortages in the 
future. Right now you see supermarkets full of food that is mostly affordable 
and fresh every day and we just take that for granted. I think that will change. 
We will have a shortage of phosphate, for example, and that means we’ll 
have much less fertilizer, which will ensure much less food. I think some-
where in the future, we will have food shortages. I don’t necessarily know if 
it’s going to be a big disaster or if we will just adapt and change our way with 
food and deal with it in another way.

art4d: So can food and eating design bring about solutions to this problem?
MV: I don’t want to be arrogant by saying that design and food will solve 
everything. I don’t think that is true, but designers who are working with food 
can bring alternatives and can influence our food culture and the way we 
treat and understand food. All these things together can act like a snowball 
effect that brings about a bigger change.

art4d: Did you have any experiences in food or eating design when you 
were young or before you became an eating designer?
MV: No, because I was born and raised with a very boring food culture. 
Dutch food is very boring. You eat potatoes, meat and vegetables every day. 
These three things together and they taste always the same. It’s very 
unimaginative. I remember thinking when I was little that I wished there was 

อาหารกถ็ูกคิดข้ึนมาจากคอนเซ็ปต์ใหม่ คือในอุดมคติแล้วมันเป็นความคิดท่ีดีนะ แต่มันเป็นไปไม่
ได้ในความเป็นจริง การจัดการความคาดหวังเป็นส่ิงท่ีฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์น้ีเลย

เหตุผลที่ฉันปิดร้านลงก็เพราะว่ามันกลายเป็นภาระที่หนักเกินกว่าที่ฉันจะรับมือได้ เพราะฉันก็มี
บริษัทออกแบบซ่ึงเป็นความสำาคัญอันดับหน่ึง ในขณะท่ีร้านอาหารเป็นเหมือนงานเสริมมากกว่า คือ
คุณต้องมีคนท่ีจะมาบริหารมันได้ดี ซ่ึงฉันไม่มีคนท่ีสามารถจะทำาแบบน้ันได้ ฉันก็เลยต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับมันเยอะมาก มันก็เลยกลายเป็นเร่ืองท่ีร่างกายและจิตใจฉันรับไม่ไหวอีกต่อไป ฉันอยาก
ท่ีจะทำาอะไรน้อยอย่างแต่ทำาให้มันดีๆ ดีกว่าทำาอะไรหลายๆ อย่างแต่จัดการมันได้ไม่ดี เพราะฉัน
จะเห็นรายละเอียดต่างๆ ที่มันไม่ถูกใจ แล้วฉันก็จะต้องพยายามทำาให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามที่
ใจอยากอยู่ตลอดเวลา ทางออกเดียวของฉันคือกลับไปทำาบริษัทออกแบบอย่างเดียว หรือไม่ก็ทำา
ร้านอาหารอย่างเดียว แต่น่ันมันก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีฉันต้องการสักเท่าไร

art4d: ในฐานะของนักออกแบบการกิน คุณมองว่าอนาคตของอาหารมันจะเป็นอย่างไร
MV: มันก็ข้ึนอยู่กับว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไร ฉันคิดว่าโลกการเมืองมีผลต่อความเป็น
ไปของอาหารอย่างมาก ฉันคิดว่าเราจะต้องเผชิญปัญหาของการขาดแคลนอาหารในอนาคต ตอนน้ี
คุณเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเต็มไปด้วยอาหารสดราคาไม่แพง แล้วเราก็ไม่ค่อยจะเห็นค่ามันเท่าไร 
ฉันคิดว่าน่ันคือส่ิงท่ีจะเปล่ียนไป ธาตุฟอสเฟตจะกลายเป็นส่ิงท่ีขาดแคลน และน่ันหมายความว่า
เราจะมีปุ๋ยน้อยลง ซึ่งนำาไปสู่การผลิตอาหารได้น้อยลง ฉันคิดว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารแน่นอน แต่มันก็อาจจะไม่ใช่หายนะวิกฤตใหญ่โตอะไร เพียงแต่เราต้องปรับตัว
และเปล่ียนวิธีการใช้ชีวิตและบริโภคอาหารเพ่ือท่ีเราจะได้รับมือกับปัญหาน้ีได้

art4d: คุณคิดว่าการออกแบบอาหาร หรือการออกแบบการกินอาหาร จะช่วยสร้างทางออกให้กับ
ปัญหาน้ีได้ไหม
MV: ฉันไม่อยากจะสำาคัญตัวแล้วบอกว่าการออกแบบกับอาหารจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรอก 
แล้วฉันก็ไม่คิดว่าน่ันเป็นเร่ืองจริงด้วย แต่ฉันว่านักออกแบบท่ีทำางานเก่ียวกับอาหารจะสามารถสร้าง
ทางเลือกต่างๆ และสร้างผลกระทบที่ต่างออกไปให้กับวัฒนธรรมอาหารของเราได้ รวมไปถึง
วิธีการที่เราจะปฏิบัติต่ออาหารและความเข้าใจที่เรามีต่อมัน สิ่งต่างๆ พวกนี้จะช่วยสร้างให้เกิด
ปรากฏการณ์เหมือนลูกบอลหิมะท่ีกล้ิงลงมาจากเขาหิมะน่ะ มันจะค่อยๆ ก่อให้เกิดความเปล่ียน-
แปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป
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more in the world because I didn’t know that there 
was anything else. My parents like to eat like that. 
My father didn’t even like eating pasta. In the morning 
they eat a slice of bread with cheese or peanut butter 
or something. Lunch is the same, bread with some-
thing on it. And in the evening they eat this meal with 
meat, potatoes and vegetables. It’s super sad. I grew up 
in the most horrible food culture. Then I became a 
student and I was living in a student house with other 
roommates and they were cooking and I was starting to 
learn how to cook with these cookbooks and I realized 
that there’s so much more to food. I had always been 
very interested as a child but with the environment 
I was growing up in, I didn’t get to get in touch with 
a lot of things.

I remember having sushi for the first time during my 
first trip to London. And I was like, there’s another 
flavor! And I was so excited and then I went to the 
library and got all the Asian books and sort of re- 
created myself. As a child, my parents weren’t really 
wealthy so we didn’t have any money to travel around. 
Right now with my work, I travel a lot.  I think 70% of 
my work is abroad. There are many countries I would 
like to explore. I’m more interested in Asia than the 
rest of the world, in food, cultures and rituals, there 
is so much more to experience for me. I like India. I’ve 
never been to Vietnam and would like to visit someday.

art4d: In some cultures, especially in Asia, where 
there are so many different choices of foods, eating 
experiments may not be something people find a 
connection with because they have many kinds 
of eating experiences already. Do you worry about 
that?
MV: I’ve traveled now quite a lot and I remember feeling 
very scared when going to Japan because these peo-
ple have such a high food culture and I come from  
the Netherlands. So, what could I show them? But  
I noticed that the ways I approach things are slightly 
different than what people already know so with my 
project I try to deal with the very basic human need 
for connection. Feeding is very basic and everybody 
understands what that is about but people don’t do it. 
India is full of great food experiences but they still like 
my work because it’s different. I think they like it even 
more perhaps because it connects with the things 
they already know, but just in a different way.

art4d: How do you feel about people’s camera eats 
first habit?
MV: I do it too. I don’t mind if they take pictures. I think 
the whole food porn thing is funny. It’s been almost 
ten years and these things become something and 
I think it’s good that people are more aware of their 
food before they shovel it in. Taking a picture is kind 
of honoring it otherwise you wouldn’t take a picture. 
I actually think that it’s not that bad. Otherwise, it’s 
gone anyway.

marijevogelzang.nl

art4d: คุณเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการออกแบบอาหารหรือการ
ออกแบบการกินในสมัยท่ีคุณยังเด็กหรือก่อนท่ีคุณจะมาเป็น
นักออกแบบบ้างไหม
MV: ไม่มีเลย เพราะว่าฉันเกิดและโตข้ึนมาในครอบครัวท่ีมีวัฒนธรรม
อาหารท่ีน่าเบ่ือมาก อาหารดัทช์มันน่าเบ่ือมาก เพราะคุณจะได้กินแต่
มันฝร่ัง เน้ือ แล้วก็ผัก ซ้ำาไปซ้ำามาทุกวัน กินสามอย่างน้ีตลอดทุกวัน 
แล้วมันก็รสชาติเหมือนเดิมตลอด มันไม่ใช้จินตนาการอะไรเลย 
ฉันจำาได้ว่าตอนเด็กๆ ตัวเองมักจะคิดว่าอยากจะให้โลกมีอะไร
มากกว่านี้จังเลย เพราะฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอะไรอย่างอื่น
นอกจากน้ีด้วย พ่อแม่ฉันก็ชอบกินอะไรแบบน้ีไปแล้ว พ่อฉันไม่ชอบ
กินพาสต้าด้วยซ้ำาไป ตอนเช้าพวกเขาจะกินขนมปังแค่หน่ึงแผ่นกับ
ชีสไม่ก็เนยถ่ัว หรืออะไรอย่างอ่ืนสักอย่าง อาหารกลางวันก็เหมือนกัน 
เป็นขนมปังกับอะไรนิดหน่อย ม้ือเย็นก็เป็นเน้ือ มันฝร่ัง ผัก วนกันไป 
มันน่าเศร้าสุดๆ ฉันโตมากับวัฒนธรรมอาหารท่ีแย่มากๆ พอฉันเป็น
นักเรียน ฉันก็ได้เข้าไปอยู่หอกับเพ่ือนคนอ่ืน แล้วพวกเขาก็ทำาอาหาร
กัน ฉันก็เลยได้เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะทำากับข้าวจากตำาราอาหาร แล้วก็เร่ิมรู้
ว่ายังมีอะไรมากมายเก่ียวกับอาหารท่ีฉันไม่เคยรู้มากก่อนเลย ฉันก็
สนใจอาหารมาแต่เด็กน่ันแหละ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีฉันโตมา 
ฉันเลยไม่ได้รู้จักหรือสัมผัสอะไรมากมายเท่าไร

ฉันจำาได้ว่าฉันกินซูชิครั้งแรกตอนไปลอนดอน แล้วฉันก็รู้ว่ามันมี
รสชาติอ่ืนด้วยน่ีนา! ฉันต่ืนเต้นมาก หลังจากน้ันฉันก็ด่ิงไปห้องสมุด
แล้วก็ไปยืมหนังสือเกี่ยวกับเอเชียเต็มไปหมด ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยน
มุมมองตัวเองไปเลย ตอนเป็นเด็ก พ่อแม่ฉันก็ไม่ได้ร่ำารวยอะไร 
เราก็เลยไม่ได้มีเงินสำาหรับเดินทางท่องเที่ยวอะไรมากมาย ตอน
นี้ด้วยงานที่ฉันทำา ฉันได้เดินทางเยอะมาก 70% ของงานที่ฉันทำา
เป็นโปรเจ็คต์ที่อยู่ในต่างประเทศ มีอีกหลายประเทศที่ฉันอยากไป 
ฉันสนใจเอเชียเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของอาหาร วัฒนธรรม และ
พิธีกรรมต่างๆ มันยังมีอะไรอีกมากมายให้ฉันได้เรียนรู้ อย่าง
เวียดนามฉันก็ยังไม่เคยไป แล้วก็หวังว่าจะได้ไปสักวัน

art4d: ในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอเชียที่มีอาหาร
ให้เลือกกินมากมาย การทดลองเกี่ยวกับการกินหรืออาหารอาจ
จะเป็นสิ่งที่คนไม่ได้รู้สึกว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับพวกเขาสักเท่าไร 
เพราะว่าพวกเขาเองก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
การกินมากมายอยู่แล้ว นั่นเป็นสิ่งที่คุณเป็นห่วงไหม
MV: ตอนน้ีฉันได้เดินทางเยอะข้ึน แล้วฉันก็จำาได้ว่ารู้สึกกลัวมาก
ตอนไปญ่ีปุ่น เพราะฉันรู้สึกว่าพวกเขามีวัฒนธรรมอาหารช้ันสูงท่ี
เก่าแก่มาก ส่วนฉันมาจากเนเธอร์แลนด์น่ะ ฉันก็เลยรู้สึกว่าจะเอา
อะไรไปโชว์พวกเขาดี แต่ฉันก็สังเกตเห็นว่าวิธีการที่ฉันนำาเสนอ
มันแตกต่างจากส่ิงท่ีพวกเขารู้อยู่บ้างนิดหน่อย เพราะฉะน้ันกับโปร-
เจ็คต์ท่ีฉันทำา มันเลยเป็นเร่ืองของการจัดการกับความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์มากกว่า อย่างการป้อนอาหารก็
เป็นเรื่องพื้นฐาน และทุกคนก็เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่คนส่วนใหญ่
ไม่ทำากัน อินเดียก็เป็นประเทศท่ีเต็มไปด้วยประสบการณ์ด้านอาหาร
มากมาย แต่พวกเขาก็ยังชอบงานของฉันเพราะว่ามันแตกต่างจาก
สิ่งที่พวกเขารู้จัก บางทีฉันว่าพวกเขาชอบมันมากขึ้นด้วยซ้ำาเพราะ
มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขารู้จัก แต่อาจจะในรูปแบบหรือแง่มุมที่
แตกต่างไป

art4d: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับนิสัยการชอบถ่ายรูปก่อนกิน
ของคนในยุคนี้
MV: เอาจริงๆ ฉันเองก็ทำาเหมือนกัน ฉันไม่ว่าอะไรนะถ้าจะมีใคร
ถ่ายรูปอาหารก่อนกิน ฉันว่าพวกแฮชแท็ก food porn อะไรน่ีมันก็
ตลกดี มันก็เกือบจะสิบปีแล้วนะ แต่สิ่งเหล่านี้ก็กลายมาเป็นอะไร
บางอย่างท่ีมีความหมายในตัวมันเองไปแล้ว แล้วฉันก็คิดว่ามันเป็น
เร่ืองดีเหมือนกันท่ีคนให้ความใส่ใจในอาหารกันมากข้ึนก่อนท่ีพวกเขา
จะกินมันเข้าไป การถ่ายรูปมันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติอาหารแบบ
หน่ึง เพราะไม่อย่างน้ันคุณก็คงไม่เสียเวลาถ่ายรูปมันหรอก ว่าไหม? 
ฉันว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีหรอกนะ เพราะไม่อย่างน้ันเด๋ียวมันก็คง
หายไปเองอยู่ดี

ล่าง
‘Plant Bones’ (2015)

BeLoW
‘pLaNT BoNes’ (2015)

บน
‘Faked Meats’ (2012)

aBoVe
‘Faked MeaTs’ (2012)

หน้าตรงข้าม
‘Teardrop’ (2013) ผลงานอินส-
ตอลเลชั่นขนาดยักษ์ที่ Vogel-
zang ร่วมงานกับ Robin van 
der Werff ที่ศูนย์ศิลปะร่วมสมัย 
DordtYart ในเมืองดอร์เดรชท์ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์

opposITe paGe
‘Teardrop’ (2013), a LarGe-
sCaLe INsTaLLaTIoN oN WhICh
VoGeLZaNG CoLLaBoraTed
WITh roBIN VaN der WerFF 
eXhIBITed aT The dordTYarT 
CeNTre For CoNTeMporarY 
arT IN dordreChT, The
NeTherLaNds
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MEDIATEXT: PAPHOP KERDSUP PHOTO: KETSIREE WONGWAN

“ตามประกาศขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรากำาลังจะเผชิญหน้า
กับภาวะการขาดแคลนอาหารโปรตีนสูงอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เนื้อสัตว์” ซึ่งหนึ่งใน
สาเหตุนั้นก็คือปัญหาจากการบริโภคเกินขนาด ทุกวันนี้เราบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์กันมาก
เกินไป นี่เองที่ทำาให้ฉันนึกสงสัยขึ้นมาว่า “ไส้กรอก” จะสามารถช่วยมอบวิธีแก้ปัญหาให้กับสิ่ง
ที่เราจะต้องเผชิญกันนี้ได้อีกครั้งหรือไม่” Carolien Niebling นักออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์
กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจ็คต์งานวิจัย The Future Sausage ที่เธอทำางานร่วมกับ Herman ter
Weele เจ้าของร้านขายเนื้อชื่อดัง และ Gabriel Serero เชฟผู้เชี่ยวชาญการทำาอาหารแบบ 
molecular เพื่อค้นหาว่า “ไส้กรอก” จะสามารถกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอาหารสำาหรับ
อนาคตได้หรือไม่ ด้วยการกลับไปสำารวจขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งทดลองผลิตด้วยวัตถุดิบใหม่ๆ 
ที่มีศักยภาพตั้งแต่ผักจนถึงแมลง “ในอนาคตการบริโภคเนื้อสัตว์ควรลดลง ในขณะที่ความ
หลากหลายของวัตถุดิบที่เรากินได้ควรจะต้องเพิ่มขึ้น”

ผลลัพธ์ของโปรเจ็คต์ที่ว่าเกิดเป็นหนังสือในชื่อ The Sausage of the Future โดยเนื้อหาภายใน
เล่มแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ Theory, Method, Material และ Result สองส่วนแรกพูดถึง
การออกแบบไส้กรอก ตั้งแต่ประวัติท่ีย้อนกลับไปได้ถึงยุคสำาริด กายวิภาคของไส้กรอกที่
ต้องประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบอย่าง เนื้อ (mass), ความชุ่มฉ่ำา (moisture), ความเหนียว 
(glue), รสชาติ (flavoring), การถนอมอาหาร (preservation) และผิว (skin) จนถึงกรรมวิธี-
การผลิต และชนิดของไส้กรอก ในขณะท่ีส่วนถัดมานำาเสนอวัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพของโปรตีน
ที่เพียงพอต่อการทดแทนเนื้อสัตว์ได้อย่าง เครื่องในสัตว์ แมลง พืช สาหร่าย เมล็ดพืช ข้าว
ชนิดต่างๆ ถ่ัว และถ่ัวฝัก ส่วนสุดท้ายเป็นเหมือนบทสรุปของโปรเจ็คต์ช้ินน้ีซ่ึงนอกจากจะนำาเสนอ
sausage matrix หรือสัดส่วนของส่วนผสมในไส้กรอกชนิดต่างๆ ด้วยกราฟิกที่เข้าใจง่ายแล้ว 
ภาพถ่ายของไส้กรอกที่ถูกผลิตขึ้นมาจริงๆ ยังถูกถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจ แม้เนื้อหาบาง
ส่วนภายในหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกันแล้วอาจจะดูน่าสนใจน้อยกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ ที่อยู่ใน
สำานักพิมพ์ Lars Müller ไปบ้าง แต่ด้วยความครบถ้วนของเนื้อหาในงานวิจัยที่มีส่วนผสมของ
ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์และงานออกแบบชิ้นนี้ ทำาให้ The Sausage of the Future กลายเป็น
คู่มือว่าด้วย “ไส้กรอก” ที่เราควรมีติดครัวไว้ทดลองทำาอะไรสนุกๆ ตาม

“According to the Food and Agriculture Organization (FAO), we are facing a serious 

shortage of protein-rich-food. Meat, in particular, will be scarce. One reason for 

this is over-consumption: in today’s world, we simply consume too many animal 

products. So, I wondered, can we look to the sausage to provide a solution once 

again?,” said Caroline Niebling, a food and product designer about her co-research

project ‘The Future Sausage’ with a master butcher, Herman ter Weele, and a mole-

cular chef, Gabriel Serero. The research intends to see whether the ‘sausage’ can 

become an alternative for future foods by exploring methods in which foods are 

made and also experiments with potential ingredients ranging from plants to insects. 

“In the future, the consumption of meat should be reduced, while the diversity of 

ingredients in our diets should be increased.”

The research resulted in the book titled ‘The Sausage of the Future’ with its contents 

comprised of four parts: Theory, Method, Material, and Result. The first two parts look 

at the design of the sausage from its history, which dates back to the Bronze Age, 

to its anatomy comprised of six key components including mass, moisture, glue, 

flavoring, preservation and skin. It also tells about the production and the different 

kinds of sausages. The third part introduces us to some other ingredients such as 

offals, insects, plants, seaweed, seeds, grains, nuts, and legumes, all of which are 

edible proteins that have reasonable potential to serve as alternatives to meat. 

The last part of the book sums up all the research conducted for this project into 

an easy-to-understand graphic called the ‘sausage matrix’ which shows the pro-

portions of the ingredients for the different kinds of sausages. Besides, this section 

also features appealing photographs of the results of this project—the newly de-

signed, cooked sausages. Though some of the book’s contents may seem slightly 

less interesting when compared to other books published by Lars Müller Publishers, 

its nice combination of scientific and design research still makes ‘The Sausage of the 

Future’ a handy manual for fun kitchen experiments!

thefuturesausage.com
lars-mueller-publishers.com

THE SAUSAGE OF THE FUTURE
Caroline Niebling
Lars Müller Publishers, 2017
Paperback, 156 pages, 21 x 28 cm
ISBN 978-3-03778-548-5

Media_The Future Sausage_art4d263.indd   72 9/10/2561 BE   23:28



SUBSCRIBE NOW

Subscribe to Subscribe to 
art4d DIGITAL art4d DIGITAL 
from now until from now until 
30 November 2018 30 November 2018 
and get a chance to and get a chance to 
enter the prize draw enter the prize draw 
for Umbra’s Nesta for Umbra’s Nesta 
Planter from ROOM Planter from ROOM 
Concept StoreConcept Store

art4d 263_Subscription.indd   103 10/6/18   12:11 AM



74

MEDIATEXT: PAPHOP KERDSUP PHOTO: KETSIREE WONGWAN

ดูเหมือนว่าหลังจากท่ีหนังสือ Spirit of Art UK Tattooed ถูกตีพิมพ์ออกมา พร้อมๆ กับแคมเปญ
ในช่ือเดียวกันท่ีถูกปล่อยออกมาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ในปี 2015 ความสนใจท่ีมีต่อศิลปะของ
การผสมเครื่องดื่ม (mixology) และการสักของ Giffard แบรนด์เครื่องดื่มเก่าแก่ของฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการบาร์เทนเดอร์ จะยิ่งทำาให้โลกของบาร์และเครื่องดื่มถูกนำาเสนอออก
มาในมุมมองที่มีสีสันมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนมากพอสมควร ความน่าสนใจของวิธีการนำาเสนอ
ด้วยภาพถ่ายคอนทราสต์จัดๆ ซึ่งได้ Theo Chalmers มาเป็นช่างภาพให้ พร้อมกับประวัติ
สั้นๆ ของบาร์เทนเดอร์ในลอนดอนทั้ง 11 คน พ่วงด้วยสูตรค็อกเทล 2-3 สูตรจากแต่ละคนนั้น 
ทำาให้ Spirit of Art ได้รับความนิยม จนเกิดเป็นแคมเปญในลักษณะเดียวกันขึ้นในปีถัดๆ มา 4 
เมืองในเอเชียที่ทาง Giffard ลงมาทำาแคมเปญสนุกๆ ด้วยนั่นคือสิงคโปร์ ฮ่องกง กรุงเทพฯ และ
กัวลาลัมเปอร์ แน่นอนว่าหลังจากที่โปรเจ็คต์นี้จบลง หนังสือ Spirit of Art by Giffard ก็ปล่อย
ตามออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บาร์เทนเดอร์ 44 คน จาก 4 เมือง พร้อมรอยสักและสูตร
เครื่องดื่มของพวกเขาถูกนำาเสนอด้วยช่างภาพจากแต่ละเมือง ในขณะที่ประวัติสั้นๆ ของพวก
เขาถูกเปลี่ยนเป็นการนำาเสนอด้วยคำาถามสั้นๆ 4 ข้อแทน ความสนใจของ Spirit of Art
เวอร์ช่ันเอเชียน้ี อยู่ท่ีวิธีการออกแบบรูปเล่ม โดยนอกจากจะมาพร้อมกับปกหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก
PP ที่คำาว่า “Spirit of Art” เหมือนถูกเขียนด้วยพู่กัน ภายในเล่มยังมีการนำากระดาษไขมาใช้คั่น
เนื้อหาของแต่ละเมือง ในขณะที่การออกแบบส่วนบทสัมภาษณ์นั้นถูกวางอยู่บนหน้ากระดาษ
ท่ีถูกตัดให้เหลือพ้ืนท่ีแค่ 2 ใน 3 ของความกว้าง ซ่ึงเพ่ิมลูกเล่นให้กับหนังสือเล่มน้ีออกมาได้สนุก
ขึ้นกว่าเล่มก่อน ตอนนี้เราเลยได้แต่รอว่าโปรเจ็คค์ Spirit of Art ถัดๆ ไป Giffard จะมีอะไรมา
นำาเสนอให้เราได้ติดตามกันอีก

After the well-known French liquor brand Giffard published the book ‘Spirit of

Art UK Tattooed,’ as well as the social media campaign of the same name, it 

seemed like more of a spotlight was shone on both mixology and tattoos, and in turn 

on the worlds of liquor and bartending. The book’s contents were interestingly 

presented with high contrast photographs by Theo Chalmers, along with the short

biographies of 11 of London’s top bartenders and a couple of their cocktail recipes.

The project’s popularity resulted in the initiation of similar campaigns, including 

ones held in the four Asian cities of Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur, and 

Bangkok, as well as the book ‘Spirit of Art by Giffard’ being released shortly after.

The 44 bartenders from the four featured cities had their tattoos and cocktails 

photographed by their cities’ local photographers; however, unlike in the 2015 

campaign, the subjects were asked four short questions that were presented in 

place of their bios. Adding to such equation, what makes the Asian version of 

‘Spirit of Art’ even more interesting is its editorial design. Its cover is wrapped in 

PP plastic, with the book title’s font being designed to mimic characters drawn 

with a paintbrush. Tracing paper was used to separate each city’s chapter from

the others with the interviews taking up just only 2/3 of the pages’ width (allowing

for a greater sense of gimmick). The formatting and content combined cause us to 

look forward to, and expect, even more interesting things from the next ‘Spirit of 

Art’ projects in the years to come.

giffard.com

SPIRIT OF ART BY GIFFARD
Arthur Piffoux, Linda Nguon, Miu Niyomsilpchai, 
Timothy Antony Jason
Giffard, 2018
Paperback, 196 pages, 19 x 25 cm
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SICILY IS MY LOVE 
Kitchenware

และแล้วสองแบรนด์ระดับโลกจากสองอุตสาห-
กรรมอย่าง Dolce & Gabbana และ Smeg ก็
กลับมาร่วมงานกันอีกคร้ัง หลังจากเคยเปิดตัว
คอลเล็คช่ันตู้เย็นเพ้นท์มือ ‘Frigorifero d’Arte’
ในงาน Salone Del Mobile เม่ือ 2 ปีก่อน คราวน้ี
ทั้งคู่ได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
มากขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Domenico 
Dolce และ Stefano Gabbana ออกแบบ
คอลเล็คชั่นพิเศษซึ่งมาพร้อมคอนเซ็ปต์หลัก
อย่าง ‘Sicily is my love’ ด้วยการหยิบเอา
เสน่ห์จากแคว้นซิซิลี อันเป็นบ้านเกิดของทั้ง
คู่มาใช้ในการดีไซน์ลวดลายบนตัวผลิตภัณฑ์ 
ไม่ว่าจะเป็น ผลเชอร่ี ลูกเลม่อน ใบอะแคนทัส
ต้นกระบองเพชรพริคลี่ย์แพร์ ภูเขาไฟเตนา
รวมทั้งชายหาดและภูมิทัศน์ของเมืองทาง
ตอนใต้ของประเทศอิตาลีแห่งนี้ 

ในคอลเล็คชั่นประกอบไปด้วย ‘เครื่องคั้น
น้ำาส้ม’ ที่ผลิตจากอะลูมิเนียมขึ้นรูป โดยใช้
สแตนเลสสตีล ในส่วนของหัวคั้น ซึ่งมีความ 
ปลอดภัยในการนำาไปประกอบอาหารภายใน
โถรับน้ำาส้มและฝาปิดประกอบขึ้นจาก Tritan 
วัสดุซึ่งมีความเบา ขณะที่ทนทานต่อแรง
กระแทก สำาหรับ ‘กาต้มน้ำาไฟฟ้า’ นั้น มีจุด-
เด่นอยู่ที่การออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน 
ด้วยตัวฐานที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ตัว
กายังเพิ่มระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบ
หยุดการทำางานอัตโนมัติที่ 100 ำC และเมื่อ
ไม่มีน้ำาในกาต้มน้ำาไฟฟ้า กาต้มน้ำาดังกล่าว
ยังใช้ฝาเปิดแบบ soft-opening ที่นุ่มนวล
โดยตัวเครื่องทำาจากสแตนเลสสตีลเคลือบสี
มีฐานเครื่องชนิดกันลื่น และมือจับกาน้ำาที่

Two of the most globally renowned brands 
from two industries, Dolce & Gabbana and 
Smeg reunited for another memorable 
collaboration after their hand-painted 
refrigerator, ‘Frigorifero d’Arte’  was de-
buted at  Salone Del Mobile two years 
ago. This time, the two brands extended 
their collab to more diverse products in 
the kitchen appliance line with Domenico 
Dolce  and Stefano Gabbana  designing 
a special collection that has ‘Sicily is my 
love’ as the main concept. The charms 
of Sicily, the hometown of the legendary 
fashion duo can be found in the design 
of the products from the colorful cherries, 
lemons and acanthus leaves to the prickly 
pear cactus and Mount Etna, as well as 
the beach and spectacular landscape of 
this southern Italian island.

The collection is comprised of a citrus 
juicer with  a die-cast  aluminum  body 
and perfectly safe  stainless steel reamer. 
The cover is made of  Tritan, a super light-
weight and highly durable material that 
can with stand all forces. The kettle stands 
out for the user-friendly design and the  
360° swivel base  with additional safety 
functions such as  the auto shut-off at 
100°C and when water is not detected, 
all the way to the anti-slip feet. The kettle 
is  designed to have a soft-opening lid 
with a unique aesthetic brought about by 
the stainless steel powder coated body 
and chrome handle.

ผ่านการชุบโครเมียม แน่นอนว่าความจัดจ้าน
ของสีสันและลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของ Dolce & Gabbana ไม่ได้หมดแค่น้ี เพราะ
ทั้งคู่ยังไปสร้างสีสันให้กับ ‘เครื่องปิ้งขนมปัง’ 
ด้วยเช่นกัน ที่นอกจากจะมีคุณสมบัติเด่นใน
เรื่องความแข็งแรงทนทานด้วยชิ้นส่วนภายใน
อย่างสแตนเลสสตีลแล้ว ทีมออกแบบยังดีไซน์
ช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ 2 ช่อง (ช่องละ 36
มิลลิเมตร) ที่สามารถปรับตำาแหน่งกลางช่อง
ได้อัตโนมัติ โดยสามารถเลือกระดับความ
เกรียมได้ 6 ระดับ กับ 3 โปรแกรม ทั้ง
reheat, defrost และ bagel

คอลเล็คชั่นพิเศษนี้ ไม่เพียงแต่จะครอบคลุม
ทุกความต้องการของเหล่า kitchen lover ทั้ง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่อุปกรณ์
ที่กล่าวมาข้างต้น ไปจนถึงเครื่องปั่นสมูทตี้
เครื่องสกัดน้ำาผลไม้ เครื่องชงกาแฟ และ
เครื่องผสมอาหาร เท่านั้น แต่ ‘Sicily is my 
love’ นับว่าเป็นการ collab แบบมวยถูกคู่
ซึ่งน่าจะถูกอกถูกใจคอแฟชั่นและนักสะสม
ที่ชอบดีไซน์อันเย้ายวนและโรแมนติกของ
Dolce & Gabbana แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์แบบ
เรทโทรของ Smeg ไม่มากก็น้อย

The vibrant colors and patterns that be- 
speak Dolce & Gabbana’s unique aes-
thetic do not end just there with the col-
lection’s 2-slice ‘toaster’ that comes with 
the great durability of stainless steel 
parts and two extra wide slots (36 mm 
each) featuring an automatic slice pop-
up, six browning levels and  three pre-set 
programs: reheat, defrost and bagel.

The  ‘Sicily is my love’  collection has all 

the qualities that kitchen lovers look for 

in the diversity of its products, which in 

addition to the previously mentioned, also 

include a slow juicer, blender and stand 

mixer.  This  dream collaboration is the 

perfect clash between the flamboyant 

and romantic flair of Dolce & Gabbana 

and Smeg’s retro charm that will get the 

fashion enthusiasts and collectors with 

design-oriented minds completely and 

willingly hooked.

smeg.co.th
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SERIES 1
Chair

รูปแบบการดีไซน์พ้ืนท่ีสำานักงานท่ีมีพัฒนาการ
มาอย่างต่อเน่ืองตามอิทธิพลของโลกออกแบบ
และเทคโนโลยีในแต่ละยุค เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำาให้งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำานักงานพัฒนา
ขึ้นตามลำาดับ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่คนต่างให้
คุณค่าทางนามธรรมต่อคนทำางานมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพใจ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจึงต้องใส่ใจ
ในเรื่องประโยชน์ใช้สอยและผลลัพธ์ที่มีคุณ-
ภาพหลังจากการใช้งาน มากพอๆ กับฟอร์ม
และวัสดุที่ดี 

ตัวอย่างล่าสุดคือการออกแบบเก้าอ้ี ‘Series 1’
จากแบรนด์ชั้นนำาฝั่งอเมริกาอย่าง Steelcase 
ที่มีจุดเด่นตั้งแต่การหยิบเอาแนวทางของ 
Universal Design มาใช้ในการออกแบบรูปทรง
กับฟอร์มเรียบง่าย ท่ีทำาให้เก้าอ้ีดังกล่าวสามารถ
เข้าได้กับทุกๆ รูปแบบโครงการ ตั้งแต่สเปซ
ท่ีเป็นทางการอย่างสำานักงาน โฮมออฟฟิศ ไป
จนถึงพ้ืนท่ีส่วนตัวอย่างมุมทำางานภายในพ้ืนท่ี
พักอาศัย เป็นต้น  

ไม่เพียงเท่านี้ ทีมออกแบบยังคำานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำาคัญ โดยการดีไซน์
ฟังก์ชั่นใช้งานที่เอื้อให้ผู้ใช้รู้สึกสบายและ
ปลอดภัยในขณะทำางาน ไม่ว่าจะเป็น Adjustable
Lumbar Support หรืออุปกรณ์รองรับหลังที่
ช่วยให้ผู้นั่งอยู่ในตำาแหน่งที่ถูกต้องตามหลัก-
การยศาสตร์ หรือการนำาเอาเทคโนโลยี Synch-
ronized Mechanism ที่เชื่อมต่อพนักพิงและ

เบาะให้โยกได้อย่างอิสระจากกัน ไปจนถึง
ระบบ Weight-Activated Mechanism ซึ่ง
สามารถปรับระดับความหนืดในการโยก-เอน
ได้อัตโนมัติตามน้ำาหนักของผู้ใช้งานแต่ละคน
รวมท้ังปรับความสูงให้อยู่ในตำาแหน่งท่ีเหมาะ-
สมกับร่างกายและให้เกิดการเอนพิงท่ีเป็นธรรม-
ชาติและไม่เกิดแรงกดทับบริเวณข้อพับเข่า 

ตัวโครงพนักพิงทำาจากโพลีพรอพไพลีนและ
เฟล็กเซอร์ท่ียืดหยุ่นรองรับกระดูกสันหลัง หุ้ม
ด้วยผ้าตาข่ายไมโคร ขณะที่ตัวที่นั่งสามารถ
ปรับความลึกได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน อีกทั้ง
ยังมีการเพิ่ม Adaptive Bolstering หรือเบาะ
ซึง่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความหนานนู
โค้งสำาหรับโอบรับสรีระช่วงล่างและช่วยใน
การกระจายน้ำาหนัก ส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย
แม้จะต้องนั่งทำางานเป็นเวลานานๆ โดยมา
พร้อมที่เท้าแขนแบบ 4D Adjustable Arms 
ท่ีปรับได้ 4 ทิศทาง ได้แก่ ข้ึน-ลง, หน้า-หลัง,
บิดซ้าย-ขวา และเลื่อนเข้า-ออก 

Series 1 ออกแบบมาทั้งหมด 3 รุ่น คือ เก้าอี้
พนักพิงกลาง (Mid Back) เก้าอี้พนักพิงสูง
พร้อมท่ีรองศีรษะ (High Back) และเก้าอ้ีทำา-
งานรุ่น Stool ซึ่งสามารถเลือกวัสดุ ตลอด
จนสีสันได้ตามความชอบ พร้อมฟังก์ชั่นการ
ใช้งานที่เหมาะกับทุกสรีระ นับเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ตอบโจทย์ในแง่ความงามและ
นวัตกรรมการใช้งานได้อย่างลงตัว

The frame of the 3D-micro knit backrest
is made of polypropylene with a system
of flexors that appropriately support a
user’s spine.   The seat depth can be ad-
justed according to each user’s unique 
body proportions while the Adaptive 
Bolstering delivers a comfortable seat
with its thickness and curves that are 
just right for the lower body, enhancing 
effective weight distribution and ulti-
mately the comfort of users even after
extended working hours. The 4D  Adjust-
able Arms grant dynamic adjustments 
in all desired directions from up-down 
to front-back and left-right including 
sliding in and out.

Comprising of three different models, 
(Mid Back, High Back with a headrest 
and Stool) and coming with a variety of 
colors to choose from plus functional 
preferences that suit every body propor-
tion, Series 1 is indeed an ideal office 
furniture where aesthetic beauty and 
functional innovations are perfectly 
intertwined.

modernform.co.th

The evolving aesthetics and function-
alities brought about by design and the
progress of technology through different
time periods have defined the way office
spaces and furniture design have deve-
loped with abstract values such as em-
ployees’ physical and mental health 
being increasingly given equal consi-
deration as a furniture’s beautiful form 
and the use of quality materials. The
design of the ‘Series 1’ Chair from 
America’s leading brand, Steelcase, 
is distinctive for the universal design
approach that is employed to the mate-
rialization of the piece’s minimalistic 
form. The chair’s aesthetic fits well with 
both a formal workspace and a more 
casual working environment such as 
a home office or a working corner in a 
private home.

The design of ‘Series 1’ is materialized 
with users’ safety and comfort as its
top priorities. The functionalities such
as the Adjustable Lumbar Support 
were developed according to ergonomic
rules, allowing for users to sit in a phy-
sically healthy position while the incor-
poration of the Synchronized Mechanism
technology keeps the backrest and 
seat connected but freely flexible. The
Weight-Activated Mechanism offers
automatic tension controls to best suit
each user’s body weight while the height
can be adjusted to render a synchro-
nized tilt function, ensuring optimal 
sitting and reclining angles and reducing
pressure on the legs and knees.
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Yes, Plastic Things 
to Rethink
30 OCTOBER 2018 - 
17 FEBRUARY 2019
TCDC CHAROENKRUNG 

เป็นที่รู้กันดีว่าพลาสติกเป็นวัสดุย่อยสลายได้

ยาก และระยะหลังมานี้ เราคงได้เห็นว่ามีหลายๆ

องค์กรออกมารณรงค์เรื่องการงดใช้พลาสติกกัน

บ่อยคร้ัง แต่ความจริงแล้ว เราสามารถตัดพลาส-

ติกออกไปจากชีวิตได้จริงหรือ? นิทรรศการ Yes, 

Plastic Things to Rethink จะชวนเรามาขบคิด

เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับพลาสติก และ

นำาเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการใช้

พลาสติกที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์

Plastic is undoubtedly a material that

takes a very long time to decompose

and the reduction of plastic consumption

that has been promoted again and again

by various org™anizations is not a new 

concept by any means. Nonetheless, 

whether or not this goal can really be 

accomplished remains a pertinent ques-

tion. The exhibition, “Yes, Plastic Things

to Rethink,” invites us to raise tough 

questions regarding plastic, as well as

propose potential creative solutions to 

the problems this material poses. 

tdcd.co.th

CURARTISTRY: 
Trees in Bangkok

10-21 DECEMBER 2018
THE MONTIEN 
BANGKOK HOTEL 

กลับมาอีกครั้งกับ AA Visiting School หัวข้อ

เวิร์คช็อปคร้ังน้ีเก่ียวกับต้นไม้ในกรุงเทพฯ โดยผู้

จัดจะพาไปสำารวจต้นไม้ในจุดต่างๆ ของเมือง และ

ร่วมกันขบคิดในประเด็นต่างๆ เช่น ต้นไม้มีผลต่อ

การเกิดสเปซรูปแบบต่างๆ อย่างไร ความสัมพันธ์

ระหว่างต้นไม้กับถนน ไปจนถึงต้นไม้ตายยืนต้น กับ

ต้นไม้ปลอม ก่อนจะมาทำาเวิร์คช็อปกันที่โรงแรม

มณเฑียร รายชื่อผู้ดูแลกิจกรรมประกอบด้วย 

Mark Cousins และ ผศ.ดร. ม.ล.จิตตวดี จิตรพงศ์

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สุพิชญา 

รักษ์ปัญญา ศิษย์เก่าของ AA เข้าไปดูรายละเอียด

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วที่เว็บไซต์ทาง

การของกิจกรรม 

This year’s AA Visiting School work-

shop will revolve around the concept 

of “trees” in Bangkok. The workshop 

will begin with participants visiting areas

with trees and allowing for questions 

regarding them to be raised. Those 

questions could range from their effects

on the city’s spaces or their relationships

with the streets to the issue of dead and

artificial trees. The participants will then

create works based on these questions

in the studio at Montien Hotel. The 

workshop will be overseen by Mark 

Cousins, Asst.Prof. ML Chittawadi 

Chitrabongs from Chulalongkorn 

University, and Jing Rakpanya, an 

AA alumni.

aaschool.ac.uk

Golden Pin Design Award 

29 NOVEMBER 2018
TAIPEI, TAIWAN

นอกจากทางฟากฝั่งฮ่องกงกับงาน BODW ที่จัด

ขึ้นทุกปี งานประกาศรางวัล Golden Pin Design 

Award ที่ไต้หวันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

ทีเดียว Golden Pin Design Award จะโฟกัสไปที่

งานออกแบบในวัฒนธรรมจีน หรืองานออกแบบ

ที่ออกแบบเพื่อวางขายในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา

จีน ซึ่งถือเป็นตลาดที่กำาลังมาแรงในปัจจุบัน 

เนื่องจากกำาลังซื้อมหาศาลจากจำานวนประชากร

เชื้อสายจีนหลายพันล้านคนทั่วโลก

Another interesting architecture event

other than Hong Kong’s annual BODW

is Taiwan’s Golden Pin Design Award.

This event focuses on design crafted

specifically with China’s cultural con-

text or Chinese speaking countries in

mind. China is indeed a massive market,

due to the size of its population alone 

and these awards highlight the most 

interesting works to come about in 

response to the diversity of such a 

population’s demands. 

goldenpin.org.tw

DESIGN
mASEANa Project 6th

International Conference

25-26 OCTOBER 2018 
CHULALONGKORN 
UNIVERSITY / BANK OF 
THAILAND LEARNING 
CENTER (BOT)

mASEANa ครั้งที่ 6 กำาลังจะเดินทางมายัง

กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคมนี้ โดยงานครั้งนี้จะ

ถูกจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ใน 2 สถานที่และ 2 

หัวข้อ เริ่มจากประเด็นเกี่ยวกับวัสดุและเทคนิค

การก่อสร้างสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่อีกวันหนึ่ง

หัวข้องานเสวนาจะเปล่ียนไปเป็นเร่ือง ชะตากรรม

ของสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และแนวทางการอนุรักษ์ในอนาคต เข้าไป

ติดตามรายชื่อสปีคเกอร์ที่จะมาร่วมในงานครั้งนี้

ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 

This 6th international conference of the 

mASEANa Project will span two days 

time, with different venues and topics 

being featured each day. The first, held

at Chulalongkorn University, will wel-

come investigation of the topic of the

utilization of materials and techniques 

in modern Southeast Asian architecture,

focusing especially upon local forms of

experimentation as well as inter-Asian 

exchanges of the two. The second day’s

topic will be concerned with the future 

of SEA’s modern architecture.

maseana.iis.u-tokyo.ac.jp

ARCHITECTURE
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Bangkok Art Biennale 
2018 

19 OCTOBER 2018 - 
4 FEBRUARY 2019
VARIOUS VENUES 
IN BANGKOK

หลายๆ คนคงเริ่มได้ยินชื่อของ Bangkok Art 

Biennale จากอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ไปจนถึง

ตอม่อของรถไฟฟ้า BTS กันแล้ว Bangkok Art 

Biennale คือเทศกาลศิลปะร่วมสมัยสเกลใหญ่

ที่จัดขึ้นตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพฯ ถึง 20 จุด 

นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งที่ชีวิตประจำาวันของเราใน

อีก 4 เดือนข้างหน้านี้จะมีงานศิลปะตามติดทุกๆ

ย่างก้าว ไม่ว่าจะระหว่างการเดินในห้างสรรพสินค้า

หรือระหว่างยืนรอรถไฟฟ้าอยู่ที่สถานีสยาม 

จับตาไปที่หน้าจอ LED หน้าห้างให้ดีๆ คุณอาจ

จะเจออะไรที่น่าสนใจกว่าโฆษณาขายสินค้า

Many might have already heard about 

Bangkok Art Biennale through many 

various forms of media. Bangkok Art

Biennale is a large-scale contemporary

art exhibition that will be held at more 

than 20 locations throughout the city. 

For four months, Bangkokians will be

able to see art everywhere, from shop-

ping malls to Siam’s BTS stations. Look

closely toward Siam Paragon’s LED 

screen, and you’ll see some good eye-

candy standing apart from the everyday

advertisements.

bkkartbiennale.com

appearing unannounced 

17 NOVEMBER 2018 - 
17 MARCH 2019
RIRKRIT TIRAVANIJA’S 
STUDIO, CHIANG MAI 

นิทรรศการภายใต้เทศกาลศิลปะในเมืองเชียงใหม่

อย่าง Painnale ในบริบทของชีวิตประจำาวัน 

appearing unannounced เป็นประโยคที่สื่อถึง

เหตุการณ์บางอย่าง ที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ตั้งตัว

จนนำาไปสู่ความเปล่ียนแปลงบางอย่าง นิทรรศการ

ศิลปะน้ีจะพูดถึงประเด็นเร่ือง “การเปล่ียนแปลง”

ทั้งในเชิงกายภาพและนามธรรม แคตตาล็อค

นิทรรศการ (ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานใน

นิทรรศการ) จะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ ที่ The 

Land Foundation ส่วนรายชื่อศิลปินทั้งหมด 22 

คน นั้นจะเป็นใคร ติดตามได้ในเร็วๆ นี้

In the context of daily life, the phrase 

‘appearing unannounced’ could refer 

to the arrival of unconfirmed guests: 

something that unexpectedly triggers 

a ripple of changes. This exhibition 

focuses on the idea of changes (from

the tangible to the ideological) and the

transitional status within its structure 

created through the usage of the space

and the environment.  The catalogue of

the exhibition (which is also considered

as one of the artworks) will be made 

public at The Land Foundation during 

this upcoming December. There will 

be 22 artists altogether that will be 

participating in this exhibition. Stay 

tuned for further information of the show.

fb.com/painnale

ART

Thailand Biennale 
Krabi 2018
2 NOVEMBER 2018 - 
28 FEBRUARY 2019
KRABI

อีกหนึ่งเบียนนาเล่ที่จะเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปกับ

หลายๆ เบียนนาเล่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอน

นี้ จุดเด่นที่ Thailand Biennale ชูโรงเป็นจุดขาย

ของอีเวนต์มาตลอดก็คืองาน site-specific ที่

งานศิลปะกำาลังแฝงตัวไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 

อาจจะเดินทางไปดูงานศิลปะยากไปเสียหน่อย 

แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจาก Thailand Biennale 

คงจะต่างไปจากการเดินดูงานศิลปะตามหอศิลป์

แน่ๆ เพราะไม่บ่อยครั้งนัก ที่เราจะได้จับรถลง

เรือไปดูงานศิลปะที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะเล็ก

เกาะน้อยในกระบี่ ติดตามรายละเอียดศิลปินที่มา

เข้าร่วมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ทางการ

ของกิจกรรม 

Another Biennale that will be held 

simultaneously with other Biennales, 

this event’s greatest appeal comes 

from its efforts to support site-specific 

art placed amongst  the surrounding 

nature. Although traveling to Krabi 

might be a bit difficult, the event will 

bring a whole new experience to its 

audiences, as they will get to have the 

rare experience of traveling to different 

islands that will come hand in hand 

with the effort required to experience 

these works. More information is 

available at the exhibition’s official 

website.
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กลับมาอีกครั้งสำาหรับกิจกรรมฉายภาพยนตร์

ด้านการออกแบบ Movies on Design ในปีนี้

ภาพยนตร์ท่ีถูกคัดสรรมาฉายให้ชุมชนนักออกแบบ

ในประเทศไทยได้มาร่วมดูร่วมแชร์ความคิดเห็น

กันคือ Inside Architecture: A Challenge 

to Japanese Society โดยผู้กำากับ Tomomi 

Ishiyama สารคดีเรื่องนี้จะฉายภาพการทำางาน

ของสถาปนิกญี่ปุ่น 3 คนคือ Arata Isozaki, 

Toyo Ito และ Tadao Ando 

Movies on Design, a screening of films

about design will be held once again

this November. The purpose of the event

is to invite members of Thailand’s design

scene to share their comments regarding

design explored through the screened 

films. This year’s featured title is “Inside 

Architecture: A Challenge to Japanese 

Society” by Tomomi Ishiyama, a docu-

mentary which investigates the works 

of three Japanese architects: Arata 

Isozaki, Toyo Ito, and Tadao Ando.
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เคยสงสัยกันหรือไม่ท�ำไมคนในประเทศหนำวเย็นกินเนื้อเกือบ
จะดิบมีเลือดซิบกันได้อย่ำงเอร็ดอร่อย

 ดูรำยกำรอำหำรเวลำเชฟชำวตะวันตกปรุงเพียงเกลือนิด 
พริกไทยหน่อย เชฟก็บอกว่ำ “วันเดอร์ฟูล”

 เชฟฝรั่งที่หงุดหงิดและตั้งค�ำถำมว่ำปลำผิดอะไร ท�ำไมคนไทย
ต้องดับวิญญำณของปลำด้วยกำรท�ำให้สุกเต็มที่

 “Discovery of fire” เพรำะควำมบังเอิญที่เนื้อชิ้นหนึ่งตกลงไป 
ในไฟ ได้พำมนุษยชำติมำไกลมำกในปัจจุบัน แต่อย่ำเข้ำใจผิด  
ไม่ใช่ไฟหรอกที่เป็นต้นเหตุ ลิ้นรับรสของมนุษย์ในบรรพกำล
ต่ำงหำกที่แสวงหำควำมเป็นเลิศอย่ำงไม่สิ้นสุดและน�ำเรื่อง
ที่ปำกท้องมำเป็น “รสที่นิยม” จนน�ำไปสู่ปรำกฏกำรณ์ทำง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (และเมื่อเป็นเศรษฐกิจ ก็น�ำ
เข้ำสู่เรื่องกำรบ้ำนกำรเมืองเอำเข้ำง่ำยๆ)

 ผู้คนในถิ่นหนำวเย็นนั้นอยู่กับจุลินทรีย์ในอำหำรของเขำอย่ำง 
เป็นมิตร แม้อำหำรถกูปรงุด้วยควำมร้อนเพียงน้อยนดิ จลิุนทรย์ี
ในอำหำรยังสงบได้ และแม้แต่เมื่อตำมอำหำรมำอยู่ในร่ำงกำย
คนไปแล้ว ในทำงตรงข้ำมถ้ำคนในเมืองร้อนไม่ท�ำอำหำรให้ 
“สุก” ถ้ำบรรพชนไม่เรียนรู้และวิวัฒน์กำรปรุงอำหำร เรื่อง
จุลินทรีย์ที่ไม่สงบในท้องคนเมืองร้อนคงเป็นเรื่องใหญ่กว่ำ 
กำรวิ่งเข้ำห้องน�้ำ 

 กำรเรียนรู้อยู่กับจุลินทรีย์แบบสงบของคนตะวันตกหยิบยื่น
ควำมสดของอำหำรโดยเฉพำะกลุ่มเนื้อสัตว์ และพัฒนำเป็น
รสนิยมของคนในถิ่นหนำวมำอย่ำงช้ำนำน “ควำมสด” จึงเป็น
พระเอก ส่วนเกลือกับพริกไทยเป็นตัวประกอบก็พอ จะมีรส
อื่นๆ มำแทรกแซงควำมสดจำกธรรมชำติไปเพื่ออะไร ใครท�ำ 
เนื้อจนสุกหมดกลำยเป็นผู้ไร้ฝีมือเพรำะไม่อำจรักษำประคับ-
ประคองรสธรรมชำติ from nature to table ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ฝรั่งคงต้องยอม ลดรำวำศอกกับรสนิยมของเมืองหนำวไปบ้ำง
เมื่อมำอยู่บ้ำนเมืองร้อนแถมชื้นด้วยอย่ำงเมืองไทย 

 ก็ใช่ว่ำเมืองร้อนนี้หำข้อดีไม่ได้...โดยเฉพำะบ้ำนเมืองในแถบ
ร้อนช้ืนอย่ำงประเทศไทยและเพ่ือนบ้ำนเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  
ควำมร้อนในกระบวนกำรอำหำรเป็นสิ่งส�ำคัญ อำหำรต้องปรุง
สุกและรสธรรมชำติย่อมหำยไป  แต่ธรรมชำติก็มอบทำงเลือกด้ำน
รสชำติทีห่ลำกหลำย ไหนจะสมุนไพร (herb) ไหนจะเครือ่งเทศ  
(spice) และไหนจะเครื่องปรุง (seasoning) แม้เนื้อสัตว์ไม่มี
รสเพรำะควำมร้อนปรุงสุก ยังมีอีกหลำย...รส...และ...กลิ่น...
เอำไว้ทั้งทดแทนและประกอบ “สร้ำง” ได้อีก และกลำยเป็น 
“รสนิยม” ชอบปรุง ปรุงแล้วปรุงอีก ปรุงในครัวยังไม่จบยัง
ปรุงต่อบนโต๊ะรับประทำน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำทั้งธรรมชำติและ
คนต่ำงร่วมมือร่วมใจในกำรสร้ำงรสนิยมไทยๆ นี้ขึ้นมำให้เกิด
รสนิยมแบบ “เยอะ” 

 ธรรมชำติแห่งรสไทย..
 ควำมมีให้เลือกเยอะและยังรกัทีจ่ะรบัมำเพ่ิมเกดิข้ึนกบัครวัไทย 
มำตลอด ถ้ำจะพออธบิำยให้จบัต้องได้ รสทีป่รงุเข้ำไปจนเป็น 
รสที่ประกอบสร้ำงรสไทยๆ นั้นอำจมองผ่ำนภำษำ ถึงแม้ค�ำที่
ผู้คนในแต่ละภำคอำจเรียกขำนถึงรสจำกอำหำรที่รับรู้ในปำก

the true thai taste? 
by Niphatchanok Najpinij

ต่ำงกันไปบ้ำง แต่พอจะจัดได้ 8 รสด้วยกันและอ้ำงอิงกลับไป 
หำต้นทำงในธรรมชำติได้ เมี่ยงค�ำที่รวบตึงควำมเยอะในหนึ่ง- 
ค�ำเดียว ได้ดังนี ้1 เปรีย้ว...มำจำกมะนำว 2 หวำน...จำกน�ำ้ตำล 
มะพร้ำว 3 มัน...มีถึงสองอย่ำง มันเพรำะถั่วและมันติดหวำน
(caramelized) จำกมะพร้ำวคั่ว และอำจจะมีมันที่สำมถ้ำใช้ใบ
ทองหลำงมันเป็นใบห่อ 4 เค็ม...ซ้อนสองเค็มจำกทั้งกะปิใน
น�้ำเมี่ยงและจำกกุ้งแห้ง 5 เผ็ด...และหอมเผ็ดจำกพริกขี้หนู 6 
ขม...จำกเปลือกมะนำว 7 ซ่ำ (บ้ำงว่ำฝำด บ้ำงว่ำเฝื่อน)...จำก
ขิงและจำกใบชะพลู และสุดท้ำย 8 จืดหรือรสเบำ...(ถึงแม ้
ไม่ค่อยพบนักในอำหำรไทย แต่มีอยู่)  

 หำกแต่ว่ำรสชำติซับซ้อนกว่ำนั้น เมื่อมีตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมำ
เพรำะควำมรู้ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่งอกงำม
ตำมมนุษยชำติมำนั้น เป็นเครื่องมือต่อรองควำมหมำยค�ำว่ำ 
รสชำติ และยังสะท้อนต่อไปยังค�ำทีบ่อกว่ำรสชำติดี หรอื “อร่อย”  
และ “รสนิยม” จึงประกอบจำกรสที่มำจำกธรรมชำติหรือ 
ไม่ก็ได้

 รสไทยๆ ยังเคยมีรสทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับ
เกษตรกรรม คนในสังคมช่วยลงแรงอย่ำงเหนื่อยหนักในกำร 
ท�ำงำนปลูกหรอืเกบ็เกีย่ว เม่ือจบลงกถ็งึครำวสุขทีจ่ะร่วมเสพย์ 
เมื่อไม่อำจตอบแทนด้วยค่ำจ้ำง กำรกินแบบล้อมวงที่ “ข้ำว” 
กับ “กับข้ำว” ถูกจัดเป็นส�ำรับนั้นจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนน�้ำใจ
กันและกัน รสในส�ำรับนั้นเป็นเรื่องที่คนท�ำจัดแต่งให้อำหำรใน
แต่ละจำนเชิดชูกันและกัน ส�ำรับจึงเป็นหน้ำต่ำงในกำรท�ำให้
แกงชื่อเดียวกันแต่ไม่เหมือนเดิมเมื่อเข้ำส�ำรับกับเพื่อนจำนอื่น
ที่มำเคียง แกงเขียวหวำนท�ำให้ข้ำวกับท�ำให้ขนมจีนหรือแม้แต่
โรตีก็ต้อง tailored-made กันไปทั้งรสชำติและรสสัมผัส

 ส�ำรับที่ถูกปำกจึงถูกสร้ำงมำจำกวิถีทำงสังคมด้วยและมีคุณค่ำ 
เลื่อนไหลไปตำมบริบทของคนกับสังคม คนต่ำงถิ่นและวัฒน- 
ธรรมที่ทยอยมำเยี่ยมเยียนและลงหลักปักฐำนในแต่ละช่วง
เวลำในประวัติศำสตร์ได้น�ำพำรสชำติตลอดจนวิธีกำรท�ำให้
ส�ำรับออกรสออกชำติมำเพิ่มเติม “รสนิยม” ผู้คนได้อีกครั้ง
แล้วครั้งเล่ำ

 ย้อนกลับไปที่ 8 รสไทยๆ...ต้องบอกว่ำควำมหลำกหลำยที่เรำ
ต้อนรับขับสู้ให้คนอื่นรวมเลือดเนื้อชำติเชื้อไทย ใครไปใครมำ
เรำก็รับไว้เป็นอำหำรเรำ จึงเป็นโอกำสและศักยภำพด้ำนกำร
ครวัตำมทีก่ล่ำวข้ำงต้น รสในแต่ละหมวดทัง้ 8 หมวดนัน้ 
จึงมีเฉดสีของรสและผัสสะอื่นๆ เป็นทำงเลือกได้มำกขึ้นอีก  
เช่น เปรีย้วไม่ได้มีแค่มะนำว ยังมีมะอกึทีเ่ปรีย้วและกรอบเบำๆ  
ส้มซ่ำที่เปรี้ยวสุภำพๆ แต่หอมสวยมีเสน่ห์ ดอกไม้อย่ำงดอก-
มะขำมและดอกติ้วที่เปรี้ยวและงำมตำ เหล่ำนี้เป็นตัวอย่ำงว่ำ
ธรรมชำติมีให้เยอะมำกกว่ำมะนำว น�้ำมะนำวกรดในขวด หรือ
มะนำวผง 

 ลองนึกว่ำ...ถ้ำคนจีน คนแขกไม่มำสยำมบ้ำนนี้ เรำจะขำดผัก
ไปหลำยประเภทตลอดจนกระบวนกำรยกร่องเพื่อปลูกให้
งอกงำม เรำยังอำจขำดซึ่งรสหมักเค็มเอย ดองเปรี้ยวเอย  
ไปอีกนับไม่ถ้วน และจะไม่มีผัดไทยเพรำะไร้เส้นและกระทะ  
แขกไม่มำก็ไม่มีมัสมั่นและอำหำรตระกูลแกงกะทิทั้งหลำย 
มอญไม่อยู่ก็ไม่มีปลำร้ำเอำไว้ใส่อำหำรอีกหลำยรำยกำรไม่ใช่

แค่ส้มต�ำ และเรำอำจจะยังกินแกงเผ็ดพริกไทยแบบแกงเลียง
ถ้ำโปรตุเกสไม่ติดพริกมำด้วย ก็จะไม่มีต้มย�ำ รำยกำรอำหำร
ที่เรำและโลกนิยมจนเป็นทุนมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ล้วนมำจำก
กำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรมที่มนุษย์เพียรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันและกัน และจัดแจงให้มีควำมเสถียรจำกธรรมชำติต้นทำงสู่
กระเพำะอำหำร และกระเป๋ำสตำงค์เมื่อเป็นยุคทุนในทุกวันนี้

 เมื่ออำหำรไทยเป็นปรำกฏกำรณ์สร้ำงควำมหมำยที่มีคุณค่ำ 
ในหลำยมิติ ควำมส�ำเร็จในกำรท�ำธุรกิจอำหำรไทยจึงเกิดขึ้น 
และส่งผลต่อกระบวนกำรผลิตจำกธรรมชำติสู่โต๊ะอำหำร 
ควำมพยำยำมที่หน่วยงำนภำครัฐต้องกำรรักษำอัตลักษณ์
อำหำรไทยด้วยรสไทยแท้นั้นจึงเป็นเจตนำที่ดี เพียงแต่กำร 
ใช้เครื่องกลที่เรียกว่ำเป็นลิ้นและจมูกอิเล็กทรอนิกส์นั้น แม้จะ 
ระบุว่ำค่ำที่ก�ำหนดวัดที่เครื่องนั้นได้มำจำกผลวิจัยอันเกิดจำก
กำรทดลองด้วยกำรชิมของผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำรก็ตำม ยัง
ท้ำทำยควำมหมำยและคุณค่ำไม่พ้นค�ำว่ำ “แท้” เมื่อมีกำรใส่
โปรแกรมอ่ำนรสและกลิ่นที่แท้และไม่แท้ จึงเป็นเรื่องของว่ำ
แท้แล้วจะดีอย่ำงไร มำกกว่ำเรื่องว่ำจะอร่อยหรือไม่?

 ประโยชน์ในกำรมีอัตลักษณ์แท้นั้นจะไปสู่กำรเจริญเติบโต 
ของภำคกำรเกษตรอย่ำงเป็นอิสระจำกทุนใหญ่ได้จริงหรือไม่?  
ว่ำด้วยเค็มต้องมำจำกผลิตภัณฑ์ขวดจำกทุนใหญ่ที่มีตรำ 
รับประกันสำรพัดเท่ำนั้นหรือไม่? อัตลักษณ์แท้จะมีเยื่อใยใจด ี
และยอมรับรสชำติของคนตัวเล็กตัวน้อย ตลอดจนธ�ำรงค ์
ควำมสง่ำงำมของวัฒนธรรมอำหำรของเขำหรือแม้แต่มีตัวตน 
ได้หรือไม่? รสแท้นั้นจะสร้ำงควำมสร้ำงสรรค์ให้แก่กระบวน- 
กำรทำงอำหำรได้อย่ำงสร้ำงสรรค์หรอืไม่? หรอืแม้แต่รสแท้ 
นัน้ช้ีว่ำผู้คนในชำติมีสุขภำวะทำงกำยที่แข็งแรง (อยู่ดีมีสุขดี  
อำยุยืนยำวไม่ป่วยเพรำะสำรพิษสะสม) เป็นอัตลักษณ์ชำติ
ด้วยหรือไม่? 

 ถ้ำมีปริมำณของคนท�ำอำหำรผู้ช�่ำชองและในทำงเดียวกันมี
ปริมำณของคนกินผู้จัดเจนไม่น้อย อีกทั้งปริมำณควำมถี่ก็ 
มำกพอและสม�่ำเสมอ เหล่ำนี้จะท�ำให้ครัวของชำตินั้นคงอยู่ 
เพรำะปริมำณและควำมถี่จะจัดแจงควำมมั่นคงให้เกิดจำก
ธรรมชำติสู่คนได้อย่ำงยั่งยืน   

 รสไทยแท้...จึงไม่ได้เพลี่ยงพล�้ำเพรำะกำรปรุงรสไม่แท้ที่ท�ำ 
อยู่ตำมร้ำนอำหำร แต่ปัญหำคือกำรที่รสไทยแท้เกิดใน 
ครัวเรือนน้อยลงมำก ผู้คนกินอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น กำร 
ฝำกท้องกับร้ำนเป็นกำรเรียนรู้รสบนเงื่อนไข ธุรกิจ และบ่อย
ครั้งครอบครัวที่ไม่มีคนท�ำและกินอำหำรอย่ำงช�่ำชองก็อ้ำงอิง 
รสจำกร้ำนอำหำรเพรำะกินอยู่อย่ำงนั้น จะมีร้ำนอำหำรกี่ร้ำน 
ที่อุทิศให้ร้ำนเป็นเวทีของรสธรรมชำติ เครื่องปรุงรสบรรจุ 
ขวดประดำมีแต่งรสกันมำจำกโรงงำนถูกเลือกใช้เป็นหลัก 
มำกกว่ำที่จะเป็นรสจำกธรรมชำติ แล้วลิ้นรับรสนี้จะเป็นประ- 
ชำกรกลุ่มใหญ่ในสังคมต่อไปในอนำคต และเมื่อนั้นรสแท้จะ 
มีหน้ำตำและอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่ำงไร รสแท้ที่วัดด้วย
เครือ่งนีจ้ะสร้ำงวัฒนธรรมอำหำรไทยแท้แบบไหนเม่ือประชำกร 
ส่วนใหญ่จูนรสไปตำมระบบสำยพำน 
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