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บริษัท บางกอกคริสตัล จ�ากัด ช้างแก้ว  
ร่วมกับนิตยสาร art d จัดโครงการประกวด  
ออกแบบเชิงทดลอง ang o  r stal  
perimental esign ompetition  ภายใต้ 
หัวข้อ  จากโจทย์ที่เ ดกว้างและไม่ 
จ�ากัดเทคนิค ึง่ท้าทายมุมมองท่ีเรามีต่อบล็อก  
แก้วน้เอง ท่ีท�าให้เราได้เห็นความหลากหลาย
ของแนวคิดท่ีถูกส่งเข้ามาร่วมประกวดท้ังจาก
สาขาสถา ตยกรรม การออกแบบภายใน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการ
ออกแบบกรา ก โดยภายในงานตัดสินผลงาน 
รอบสุดท้ายและการประกาศผลรางวัลท่ีจัดข้ึน 
เมื่อวันที่  พ ศจิกายน  ที่ผ่านมา  
นอกจากเราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของ
ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานทั้ง  ชิน  
ที่อบอวลอยู่ภายในสถานที่จัดงานอย่าง  
istrict แล้ว งานน้นิสิต นักศึกษาท่ีส่งผลงาน 

เข้าประกวดยังได้มีโอกาสรับ งความคิดเห็น 
เพ่ือน�าไปต่อยอดความคิดของตนเองจากคณะ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุ ใินวงการออกแบบด้วย 
ได้แก่ ผศ บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกจาก 
ang o  ro ect tudio ศาวิน บูรณศิล น  

สถาปนิกจาก hingsmatter ภิรักษ์ อนุรักษ์  

Bangkok Crystal Company Limited (Chang  
Kaew) together with art4d Magazine co- 
hosts a design competition, ‘Bangkok 
Crystal Experimental Design Competi-
tion 2018.’ The topic, ‘PLAY’ is open to 
all techniques and ideas that challenge 
conventional perspectives and the pre- 
conceived notions people have about 
‘glass blocks.’ The submitted works show- 
case an incredibly diverse nature, from 
architecture to various fields of design 
be they interior, product or graphic design. 
The final round competition and awards 
ceremony was held on the 17th November  
2018 at the W District and creativity filled  
the air. The audience was left inspired by  
the 10 final projects from the young con- 
testants whose experiences of joining 
the competition included constructive  
critiques from the judging panels of  
highly talented individuals such as As- 
sistant Professor Boonserm Premthada 
of Bangkok Project Studio, Savinee Bura- 
nasilapin of Thingsmatter, Pirak Anurak- 
yawachon, architecture photographer and 
founder of Spaceshift Studio, Mongkon  
Ponganutree, Managing Director of  

เยาวชน ช่างภาพสถา ตยกรรมจาก pace
shift tudio มงคล พงศ์อนุตรี กรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท คอร์ปอเรช่ัน โ ร์ดี จ�ากัด 
art d  และ วีรยศ จุ เกตุ ผู้จัดการส่วนขาย

และการตลาดจาก บริษัท บางกอกคริสตัล 
จ�ากัด

จากกว่า  ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด มีเพียง  
 ผลงานเท่าน้ันท่ีผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน โดย

ก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายน้ัน นิสิต นักศึกษา
ท้ัง  ทีม ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเวิร์คช็อป 
ท่ีโรงงานผลิตของบริษัท บางกอกคริสตัล จ�ากัด  
ที่จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต  
ตลอดจนเทคนิคการติดตั้งและใช้งานผลิต  
ภัณฑ์บล็อกแก้วในรูปแบบต่างๆ ึง่ช่วยต่อยอด 
พั นาผลงานของแต่ละทีมและเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เข้าประกวดส�าหรับการแข่งขันใน
รอบตัดสินต่อไป ทั้งน้ในรอบตัดสิน มีผลงาน 
ท้ังสิน  ชินท่ีได้รับรางวัลของการประกวดแบบ  
ang o  r stal perimental esign om  

petition  จากบริษัท บางกอกคริสตัล 
จ�ากัด โดยรางวัลแรก opular ote เงินรางวัล 

 บาท ึ่งได้จากการร่วมลงคะแนนใน

Corporation 4d Limited (art4d) and Wee- 
rayot Julagate, Sales and Marketing 
Manager of Bangkok Crystal Company 
Limited.

From over 200 entries, only 10 projects 
were chosen as the finalists. Before the  
final round of the competition, the 10  
teams of students were given the op- 
portunity to participate in a workshop held  
at Bangkok Crystal Company Limited’s  
factory in Rayong province of Thailand 
where they learned about the manufac-
turing process and installation techniques  
including different applications of glass  
blocks. The experience enabled them to  
further develop their works as they pre- 
pared for the final stage of the competi-
tion. There were four works that brought 
home awards from the Bangkok Crystal 
Experimental Design Competition 2018 
by Bangkok Crystal Company Limited. 
The winner of the Popular Vote, who gar- 
nered the most votes from art4d’s Face- 
book page and was also granted a 5,000 
THB prize was a team of architecture 
students from the Faculty of Architecture, 

BANGKOK CRYSTAL  
EXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION 2018

Bangkok Crystal Company Limited (Chang Kaew) in collaboration with art4d 
has organized a design competition which brings about ideas from the younger 

generation of designers about how to rede�ne the notion of ‘Glass Blocks’ under 
the theme ‘PLAY’

+ BANGKOK CRYSTAL
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เ สบุกเพจของ art d น้ัน ตกเ นของผลงาน 
ao arach ave  โดย นภัสสร สุนทรนนท์  

ศิริณ ประคัลภวงศ์ และวริษฐา เลิศกันตพงศ์ 
จากคณะสถา ตยกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ  เงินรางวัล  บาท เ นของ
ผลงาน cicle loc  โดย อังคณา ดาวศรี 
จากคณะสถา ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ึง่เ นการตีความเศษแก้วท่ีถูกน�ามาใช้ตกแต่ง

รั้วเพื่อความปลอดภัยใหม่ ด้วยการออกแบบให้
บล็อกแก้วน้ันมีรูปทรงคล้ายกับแท่งน้�าแข็ง ึง่
นอกจากจะมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับบ้านเรือนได้แล้ว ยังมีความ
สวยงามท่ีได้จากการเอ เ คต์ของบล็อกแก้ว
อีกด้วย

reath loc  โดย ทศพร ยังอยู่ จากคณะ
ศิลปกรรมและสถา ตยกรรมศาสตร์ มหา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ น
ผลงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  เงิน
รางวัล  บาท ผลงานชินน้เ นการน�า
บล็อกแก้วมาพั นาศักยภาพในเรื่องของการ
ระบายอากาศ ึง่ถือเ นข้อจ�ากัดอย่างหน่ึงของ
วัสดุ โดยน�าไอเดียมาจากการ อ้นทับกันของ
ใบไม้ จนเกิดเ นบล็อกแก้วท่ีสามารถระบาย
อากาศได้ด้วยการเจาะช่องเ ดที่มุมตรงข้าม

Chulalongkorn University, Napassorn 
Soontornnont, Sirin Prakalpawong and 
Warittha Lertkantapong with their work, 
‘Yaowarach Pave.’ The second runner-up 
title and 10,000 THB in prize money that 
came with it went to ‘Icicle Block’ by 
Angkhana Daowsri from the Faculty of 
Architecture and Design, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin. 
The work reinterprets the decorative and 
safety purpose of broken pieces of glass 
on the walls of Thai people’s homes with 
the design of a glass block whose phy-
sical shape mimics the form of icicles. 
In addition to the functionality and ap-
pearance that offer greater security for a 
person’s home, the material also stands 
out for its beauty achieved by the physi-
cal characteristics of glass blocks.

‘Breath Block’ by Thossapon Youngyu 
from the Faculty of Arts and Architecture, 
Rajamangala University of Technology 
Lanna is selected as the first runner-up 
with THB 15,000 prize money. The work 
involves improving one of the glass block’s 
lacked property of ventilation by taking its 
idea from stacking of leaves and apply 
it by drilling holes into the two opposite 
sides of the block’s corners. One side of 
the block is also sandblasted in order to 
reduce its transparency and thereby 

ทั้ง  ด้าน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการพ่น
ทรายเพื่อสร้างพื้นผิวขุ่นขึ้น ท�าให้แสงที่ตก
กระทบมีลักษณะท่ีสบายตา และสามารถสร้าง
ลูกเล่นให้กับพ้ืนท่ีติดต้ังด้วยการจัดวางบล็อก
แก้วให้เกิดมิติใหม่ๆ ขึ้นได้อีกด้วย 

ในขณะที่รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  
บาท น้ันเ นของผลงาน raille lass loc  
โดย วิรัญญา พงษ์ระวีวงศา  พรคริสต์ เกียรติ
ศรีชาติ และพัทธพล ตันติยาภินันท์ จากคณะ
สถา ตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน
ชินน้เ นการน�าเอาของสองสิงท่ีมักถูกจ�ากัด
นิยามการใช้งานอยู่อย่างจ�ากัด คือ เบรลล์บล็อก
ส�าหรับผู้พิการทางสายตา และบล็อกแก้วที่
มักใช้แต่ในงานประดับตกแต่ง มาตีความและ
ออกแบบใหม่ โดยดึงเอาท้ังคุณสมบัติโปร่งแสง
ของบล็อกแก้ว และการใช้น�าทางให้กับผู้พิการ
ทางสายตาของเบรลล์บล็อกมารวมเข้าด้วย
กัน ึ่งผลงาน raille lass loc  ท่ีได้น้ัน 
นอกจากจะเ นการเพิมทางเลือกของวัสดุให้
กับการออกแบบแบบ universal design แล้ว 
ลูกเล่นใสวาวและส่องสว่างที่เกิดขึ้นของวัสดุ
ยังขยายขีดจ�ากัดของการใช้งาน และช่วย 
“น�าทางในแสงสว่างและความมืด” ให้กับทั้งผู้
พิการทางสายตาและบุคคลท่ัวไป

ต้องมารอดูกันต่อไปว่า บริษัท บางกอกคริสตัล 
จ�ากัด หรือช้างแก้ว จะกลับมาพร้อมกับกิจ  
กรรมอะไรอีกบ้างใน ถัดๆ ไป โดยส�าหรับผู้ท่ี
สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม
อื่นๆ จากช้างแก้วเพิมเติมได้ทางเ บุกเพจ 
bccchang ae  และเว็บไ ต์ bang o cr stal
com

gives out more comfortable light shades. 
It also enables different ways of block 
placement that will create different  
lighting dimensions and adding some 
gimmick to the space.  

The winner of the first prize and 30,000 
THB in prize money is ‘Braille Glass Block’ 
by Wirunya Pongraveevongsa, Pornchrist 
Kiatsrichart and Patthapol Tantiyapinant 
from the Faculty of Architecture, King 
Mongkut’s Institute of Technology Ladkra-
bang. As a reinterpretation and redesign 
of Braille blocks for the visually impaired 
and glass blocks as a decorative con-
struction material, the work redefines 
the limitations of the two objects from a 
new perspective. The transparent quality
 of glass blocks and the guiding ability 
of Braille blocks are combined into the 
Braille Glass Block. The work presents 
itself as an alternative material for uni-
versal design with the illuminating and 
glittering effects that will expand the 
functional limitations and serve as the 
‘guiding light in darkness and in light’ 
for both the visually impaired and normal 
users.

From what they have achieved with Bang-
kok Crystal Experimental Design Com-
petition 2018, we cannot wait to see what 
Bangkok Crystal Company Limited will 
bring to the table in what we believe will 
be an inspiring future to come. For more 
updates and information about activities 
from Chang Kaew, visit the company’s 
Facebook page, bccchangkaew and 
website, bangkokcrystal.com

หน้านี้
บน  ผู้เข้าประกวด
และคณะกรรมการ
ล่าง  ผลงานที่ได้
รับรางวัล

THIS PAGE
ABOVE, THE CON-
TESTANTS AND THE 
JURIES
BELOW, THE AWARDED
PROJECTS
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EDITORIAL

WHICH SIDE ARE YOU ON ?

เหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ใน รั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้มีคนเข้าร่วมกว่าแสนคน สาเหตุ
มาจากภาษีน�้ามันที่รัฐอ้างว่า ต้องการให้คนใช้น�้ามันน้อยลง สอดรับกับนโยบายลดโลก
ร้อนและชักน�าให้หันไปใช้รถพลังงานสะอาดแทน ในขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่พอใจกับ
นโยบายของ mmanuel acron ทีไ่ม่สนใจคุณภาพชวีติคนจน การประท้วงมคีวามรนุแรง
เช่นเดียวกับหลายๆ ที่ในโลก เนื่องด้วยการเรียกร้องแบบสันติมักจะไม่ได้รับความสนใจ
จากสาธารณะชนเท่าไหร่นัก ตัวอย่างจากประเทศเราก็มีให้เห็นอยู่ ดูๆ แล้วคล้ายกับ 
สมัยป ิวัติ รั่งเศสที่มักจะยกค�าพูดของ arie ntoinette เมื่อครั้งมีคนไปทูลรายงาน 
ว่าประชาชนไม่มีขนมปังจะกินแล้วว่า “ et them eat ca e ”

ในเวลาใกล้ๆ กันผู้น�าไต้หวัน sai ng en ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค
รัฐบาลประชาธิปไตยหัวก้าวหน้า emocratic rogressive art    เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อความปราชัยครั้งใหญ่ของพรรคในศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ผลการเลือก
ตั้งชี้ให้เห็นว่าประชาชนไต้หวันไม่ให้ความส�าคัญต่อการให้ไต้หวันเป็นเอกราชแต่สนใจ 
ผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมมากกว่า

หลังจากเว้นวรรคกันมายาวนานพอสมควร ประเทศไทยก�าลังเข้าโหมดเลือกตั้งกับเขา
เหมือนกัน การเมืองแบบไทยๆ ยังคงวนไปมาในลูปเดิมๆ ไม่มีเหตุผล ไม่สนความจริง 
สามารถใส่ร้ายกันไปมาได้ด้วยความเกลียดชัง ายตรงข้ามที่อยู่คนละ าก ังความเชื่อ

พิเชษฐ์ กลั่นชื่น เพิ่งจัดแสดง ทรง กรุงเทพ  ogus eance version ang o    
อนัเป็นส่วนหนึง่ของ ang o  rt iennale  ไปเมือ่เรว็ๆ นีท้ีช่่างชุย่ ทรง กรงุเทพ  

 เป็นโชว์ชุดใหญ่ องค์ประกอบครบเครื่อง เล่าเรื่องปราก การณ์ส�าคัญในรอบสี่ปี 
ที่ผ่านมา หลวงปูพิเชษ ์องค์ลง พร้อมด้วยเหล่าเทพไทย จีน แขก เสือด�า เจ้าแม่นาง  
นอน ทีมหมูปา พี่ตูน ุเปอร์ ีโร่ และอื่นๆ มีทั้งเพลง ิตอย่างครางชื่ออ้ายแน ไปจนถึง
ประเทศกูมี รวมทั้งโชว์พูดถึงความตาย ความเชื่อ ความหมกมุ่นลุ่มหลงที่อยู่คู่สังคมไทย
จนเป็นเนือ้เดยีวกับวถีิชวีติไปแล้ว ท่ามกลางความวุน่วายของสงัคมไทยและสงัคมโลก สิ่ง
ที่ประชาชนอย่างเราๆ พึงท�าคอื เพยีงเข้าใจให้ได้ว่าทกุเรือ่งทีร่บัรูม้าในโลกนีม้สีามด้าน
เสมอ ด้านของเขา ด้านของเรา และด้านที่เป็นจริง

In the recent protest in France, more than 100,000 demonstrators took 
to the streets. The protest was caused by the raising of oil taxes by the 
government who claimed their rationale was to reduce oil consumption  
and persuade people to use clean-energy cars. While this policy of Emma- 
nuel Macron goes hand-in-hand with the aim of curtailing global-warm-
ing, people also deem it as being ignorant toward the quality of life of 
lower-income people. The protest, just as many others around the world, 
including those in Thailand, turned violent due to the fact that such gains 
more attention from the public when compared to peaceful demonstra-
tions. This indeed bears resemblance to the French Revolution, of which 
people often quote Marie Antoinette who, when told that people couldn’t 
afford bread, simply said: “Let them eat cake...” 

Around the same time, Taiwanese Premier Tsai Ing-wen announced her 
resignation from the Democratic Progressive Party (DPP)’s leadership 
position as an act of responsibility following the party’s major defeat in 
the local election campaign. The result indicated that the Taiwanese care 
more for their country’s overall interests than independence.

After a long halt, the new election season is also coming to Thailand. 
However, Thai-style politics are still in the same old state as before:  
irrational and ignorant to the facts with loathsome smearing of the  
opposite sides. 

Pichet Klunchun has just recently exhibited his ‘Bogus Seance version 
Bangkok 4.0,’ which is a part of the Bangkok Art Biennale 2018 being held 
at ChangChui. The show was a grand one, with many parts of it depicting  
famous events that have occurred over the past 4 years. Klunchun “pos-
sessed” himself with Thai, Chinese, and Indian deities, Black Panther,  
Goddess Nang Non, The Moo Pa (Wild Boars) football team, Toon Bodyslam,  
superheroes, and many others. The show also featured local hit songs, 
ranging from ‘Moan My Name’ to ‘My Country’s Got (Prathet Ku Mee).’ It 
depicted things such as death, beliefs, and obsessions that have already 
become an intrinsic part of Thai society and the way of life. Surrounded 
by the chaos in Thailand and around the world, what we should do is just 
understand that everything we perceive always has 3 sides: theirs, ours, 
and truth.
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UPDATE

THE POSSIBLE ISLAND?
MAI (Marina Abramović Institute)

TEXT: PIMPAKAPORN PORNPENG PHOTO: BACC (JUKKRIT H.)

bkkartbiennale.com

It is known that in this Bangkok Art Biennale 2018, one of the artists that 
came to exhibit her work is the grandmother of performance art, Marina 
Abramović herself, as well as members of MAI (Marina Abramović Institute). 
At the time of this writing, 8 members are performing daily for 8 hours a day 
at the Bangkok Art and Culture Centre (BACC)’s 8th floor. The performances  
are scheduled to be held for 3 weeks, from the 18th of October to the 11th of  
November, 2018. 

Each of the works stems from the artists’ own questions, which they will 
strive to answer through their long-duration performances which will, in turn, 
communicate those experiences to the audience. One of the interesting art-
ists in this group is the sole Thai member, Taweesak Molsawat. His work, 
The Gardener (2018), involves the artist walking 21 kilometers a day, from 
his residence to the BACC, while also carrying along with him soil taken 
from his home. The soil will be used to plant fake flowers in plastic jars. The 
4-hour walk is broadcasted live on the exhibition space’s screen. It seems 
that the message is one of questioning the changes in culture and our fast 
and ever-moving world. The performance also highlights the changes in the 
ways of life of those living in urban areas, as well as individuality. 

Apart from the performances from the artists, MAI also showcases the 
Abramović Method. This involves inviting the audience to explore their inner 
thoughts through various methods used by Marina Abramović herself.  
In other words, the event not only allows for the audience to witness the 
performances but also lets them actually do something themselves and 
provides them with a new experience.

เ นที่รู้กันว่าใน ang o  rt iennale  ครั้งแรกน้ มีศิล นเจ้าแม่เพอ อร์แมน ์ 
อย่าง arina bramović และ  arina bramović nstitute  มาร่วมแจมด้วย 
โดย ณ ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่น้ ศิล นในสังกัด  คนก�าลังท�างานเพอ อร์แมน ์อยู่บน
ชั้น  ของหอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจะท�าแบบน้ วันละ  ชั่วโมง  
เ นเวลาทั้งหมด  สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  พ ศจิกายน  

เพอ อร์แมน ทุ์กชุดเกิดจากการต้ังค�าถามของศิล นแต่ละคน และพวกเขาก็ตอบค�าถาม 
ท่ีตัวเองต้ังข้ึนด้วยการสร้างและส่งผ่านประสบการณ์ส่วนตัวออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสร่วมกัน  
ที่นาสนใจคงจะเ นผลงานของศิล นไทยหนึ่งเดียว ทวีศักดิ มูลสวัสดิ กับผลงาน he 
ardener   ที่ศิล นจะเดินทางเท้าจากบ้านมายังหอศิลปทุกวัน พร้อมกับแบกดิน

จากบ้านของเขามาใส่รวมกับดอกไม้และกระถางพลาสติก การเดินทางในแต่ละวันใช้
เวลาประมาณ  ชั่วโมงครึ่ง เ นระยะทาง  กิโลเมตร ทั้งน้ในช่วงที่ศิล นก�าลังเดิน
ทางไปกลับบ้านนั้นจะมีการถ่ายทอดสดมายังจอโทรทัศน์ในพื้นที่จัดแสดงงานในหอศิลป
ด้วย ดูเหมือนว่าผลงานชินน้ก�าลังพยายามตั้งค�าถามถึงความเปลี่ยนแปลงทางวั นธรรม
ในวันที่โลกก�าลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว ตั้งค�าถามกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนในชุนชน
เมือง รวมไปถึงเรื่องภายในของ จเจก

นอกจากการแสดงจาก  ศิล นใน  ยังมี he bramović ethod กิจกรรมที่ชวน
ให้ผู้ชมเข้าไปเรียนรู้จิตใจของตนเองด้วยผ่านวิธีการต่างๆ ในแบบฉบับของ arina 
bramović เรียกได้ว่ามีทั้งงานแสดงสดให้ผู้ชมได้เรียนรู้ และยังได้ลองพาตัวเองไปเ ด

ประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงมือป ิบัติจริงอีกด้วย   

UPDATE_A Possible Island_art4d265.indd   14 12/20/18   3:33 AM
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UPDATE

NATIONAL KAOHSIUNG CENTRE FOR THE ARTS
Mecanoo Architecten

TEXT: WINYU ARDRUGSA PHOTO COURTESY OF NATIONAL KAOHSIUNG 
CENTRE FOR THE ARTS EXCEPT AS NOTED

npac-weiwuying.org

Lately, the Delft-based architecture firm, Mecanoo, has been quite active 
in Asia with projects popping up here and there and especially in Taiwan.  
One of their projects, the National Kaohsiung Centre for the Arts, or Wei-
wuying officially opened in mid-October last year and is now ranking as the 
world’s largest performing arts center. The massive piece of architecture is 
the result of the unified masses of a Concert Hall, Opera House, Playhouse, 
Recital Hall and Outdoor Theater. The programs stretch under the vast, 
undulating structure that is partially elevated to blanket the theaters with 
parts being intentionally curved toward the ground where the green scape 
and entrances are located. The 5-meter-high ceiling of the ground floor 
serves as a spacious and nicely sheltered public space, ideal for the semi- 
tropical climate of the island while enabling the clash between the casual  
and more formal activities of the center. Architect Francine Houben explained  
that the design of the architecture takes its inspiration from the iconic shape 
of the Banyan trees and the ways that the people of Kaohsiung have used 
and interacted with the space under these local evergreens. The construc-
tion of the 140,000-square-meter building was brought about through the 
architect’s collaboration with a local shipbuilder where they materialized 
the curved plane resembling the wall of a large cargo ship. Weiwuying has 
enabled interesting interactions and connections between cultural perfor-
mances and the locals, facilitating and delivering site-specific experiences 
that no mobile phone screen or VR headset could capture.

ในช่วงหลังมาน้ส�านักงานสถาปนิกจากเมืองเดล ท์อย่าง ecanoo ดูจะมีงานออกแบบ
ในเอเชียชุกพอสมควรโดยเฉพาะที่ไต้หวัน ล่าสุดโครงการ ational aohsiung entre 
for the rts หรือ ei u ing ได้มีพิธีเ ดอย่างเ นทางการไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 
ที่ผ่านมา และกลายเ นอาคารศูนย์ศิลปะการแสดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความใหญ่โตของ
สถา ตยกรรมชินน้เกิดจากการเช่ือมต่อ oncert all  pera ouse  la house  ecital 

all และ utdoor heater ให้กลายเ นอาคารหลังเดียวกันภายใต้โครงสร้างระนาบพ้ืน 
และหลังคาแบบคล่ืน ยักษ์  โดยเ นพ้ืนผิวท่ียกตัวข้ึนคลุมส่วนการแสดงต่างๆ และยุบลง 
เช่ือมกับสวนหรือทางเข้าตามมุมต่างๆ ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีด้านล่างท่ีสูงกว่า  เมตร ก็
กลายเ นลานสาธารณะขนาดใหญ่ที่โปร่งและมีร่มเงาเหมาะส�าหรับการใช้งานในสภาพ  
ภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน ึ่งเอื้อให้เกิดการปะทะกันระหว่างกิจกรรมที่เ นทางการและ
ไม่ทางการ สถาปนิก rancine ouben อธิบายว่ารูปแบบทางสถา ตยกรรมน้ได้แรง
บันดาลใจมาจากที่ว่างและรูปทรงของพื้นที่ภายใต้กิงก้านของกลุ่มต้นบันยันที่พบได้ใน
เมืองเกาสง ึ่งชาวเมืองมักจะใช้สอยกันในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว โดยในการก่อสร้าง
อาคารท่ีมีขนาดราว  ตารางเมตรน้ สถาปนิกได้ร่วมงานกับบริษัทต่อเรือท้องถิน 
เพื่อสร้างระนาบโค้งที่มีลักษณะเหมือนผนังของเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ei u ing  
จึงถือเ นสิงที่ช่วยให้การแสดงทางวั นธรรมกับผู้คนในเมืองยังมีป ิสัมพันธ์ต่อกัน และ
สร้างประสบการณ์ในสถานที่จริง ึ่งอาจหาไม่ได้จากสิงเล็กๆ ในมืออย่างโทรศัพท์มือถือ
หรือแว่น  ที่แปะอยู่บนหน้าของเรา
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“The merchants were stunned when travelers asked, ‘Where is the flower  
market?’” Ever since the footpath cleanup earlier this year by the Bangkok 
Metropolitan Administration, the merchants were forced to move their stalls 
from the footpaths to inside the market. This led to a quieter atmosphere 
as compared to the past – a consequence directly contrasting with the 
intentions of the Bangkok Metropolitan Administration that aimed to make 
the Flower Market serve as a new tourist attraction in the Rattanakosin area. 

Hide&Seek at The Flower Market is an activity that seeks to explore the 
current situation of the Flower Market. Under the concept of design inter- 
vention, the art installation by six designers in collaboration with the vendors 
and surrounding community seamlessly blends into the market environment 
and aims to revitalize and generate more circulation within the market. 
An example of the work includes large leaves installed by small/is/cool 
and sea.monkey.coconut. The said leaves are molded from resin and are 
arranged and hung side by side in order to show the different amounts of 
air and water kept in them, while at the same time do not seem out of place.  
Another example is PHKA’s Lost and Found, in which flowers of different 
types and colors are arranged vertically and wrapped in newspaper-covered 
polycarbonate sheets in order to symbolize the unique way of selling fresh 
flowers wrapped in pieces of newspaper. The sheer structure can also be 
walked through, allowing for the audience to reach inside the installation 
and symbolizing the atmosphere of the market, which although seemingly 
quiet from the outside, is still bustling with many flowers.

UPDATE

HIDE&SEEK AT THE FLOWER MARKET
TEDxBangkok Adventure 2018

¢.com/manuspakkhlong

“แม่ค้าเข่าทรุด เจอนักท่องเท่ียวถามกลางตลาดว่า here is the flo er mar et” นับต้ังแต่
นโยบายจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงต้น ที่ผ่านมา บรรดาผู้ค้าใน
ปากคลองตลาดจ�าต้องย้ายร้านรวงของตัวเองจากริมถนนเข้าไปในตัวตลาด บรรยากาศ
โดยรอบจากที่เคยคึกคักจึงดู บเ า ึ่งสวนทางกับความต้องการของ กทม  ที่ต้องการ
พั นาให้เ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเกาะรัตนโกสินทร์ 

ide ee  at he lo er ar et  ่อนให้หาที่ปากคลอง เ นกิจกรรมชวนส�ารวจ
ความเ นไปใน จจุบันของปากคลอง ผ่านผลงานอินสตอลเลช่ันของ  ดีไ เนอร์ ท่ีร่วมมือ 
กับร้านค้าและชุมชน ภายใต้แนวคิดการออกแบบแบบแทรกแ ง design ntervention  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี งานท้ังหมดล้วนแล้วแต่ อ่นตัวและกลืนเข้ากับ 
บรรยากาศของตลาดได้อย่างนาสนใจ เช่น ผลงานติดต้ังใบไม้ชินใหญ่ โดย small is cool 
และ sea mon e coconut ท่ีเ นการน�าใบไม้ต่างชนิดมาจัดช่อ หล่อเร นิ และแขวนเทียบ 
เคียงกัน เพื่อเผยให้เห็นถึงปริมาณน้�าและอากาศที่ใบไม้แต่ละชนิดเก็บเอาไว้ไม่เท่ากัน 
แต่ก็ดูไม่ขัดสายตาเม่ือต้องมาอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในลักษณะท่ีคล้ายกันกับ ost and ound 
โดย  น�าเอาดอกไม้หลากสีหลากชนิดมาร้อยต่อกันเ นแนวตั้ง คลุมด้วยม่านแผ่น
โพลีคาร์บอเนตที่แปะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่ออ้างอิงไปถึงเอกลักษณ์ในการขาย
ดอกไม้สดที่มักห่อด้วยหนังสือพิมพ์ ผู้ชมสามารถแหวกม่านเข้าไปยืนอยู่ในตัวงานได้ 
เปรียบเสมือนบรรยากาศของปากคลองตลาดใน จจุบันที่แม้ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไร 
แต่หากเข้าไปข้างในจะพบว่ายังมีดอกไม้อยู่มากมายเหมือนเช่นเคย

TEXT: SUTEE NAKARAKORNKUL PHOTO: NAPAT CHARITBUTRA
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UPDATE

KHAI MAEW X : KALALAND
Khai Maew

TEXT: SUTEE NAKARAKORNKUL PHOTO: NAPAT CHARITBUTRA

¢.com/cartooneggcatx

One of the things that gives the famous political satire cartoon page, Khai 
Maew its unique quality is its symbol-laden jokes that allow for various 
interpretations. This allowance for the audience’s interpretation indeed  
reflects the individual’s freedom of thought, one that is free of restraints 
from any political system. Last November, Khai Maew broke out from his 
usual, online exhibition space into his first solo exhibition Khai Maew X: 
Kalaland, in which he collaborated with ARTIST+RUN Gallery. 

This exhibition felt a bit retrospective, as it showed his older online works. 
Still, also featured was his new three-meter canvas painting, figures and 
mascots of his three main characters, Tarsai, Jack-Maew, and Uncle Khai, 
as well as a gashapon, the last of which added some fun dimension to his  
otherwise familiar works (which did not give out a new kind of experience 
already felt when watching his online works). Another interesting work 
shown in this exhibition was a large “Kala” (coconut shell) hung upside down 
at the gallery’s entrance. From a perspective, it was a mere prop for the 
exhibition. From another perspective, though, it was an interesting self-
censored introduction to the exhibition’s theme of “Kalaland,” as it told the 
audience that the depicted satire comes not from mere imagination, but 
infers to them that whatever they are doing, their own “safety” must come first. 

สิงหนึ่งที่ท�าให้ผลงานของไข่แมว เพจการ์ตูนล้อการเมืองชื่อดังมีความโดดเด่นก็คือ 
กลวิธีการเล่าเรื่องชวนหัว ึ่งสอดแทรกสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการตีความ การเหลือเว้น
ที่ว่างไว้ให้กับจินตนาการน้เองได้สะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพทางความคิดของ จเจกชน
ที่ไม่มีระบอบการเมืองใดมา ดกั้นได้ และในช่วงเดือนพ ศจิกายนที่ผ่านมา ไข่แมวก็
กระโดดออกจากโลกออนไลน์มาจัดนิทรรศการเดี่ยวเ นของตัวเองกับ  
aller  ในชื่อ hai ae    alaland 

นิทรรศการน้เ นเหมือน retrospective ย่อมๆ ผลงานที่เผยแพร่ไปแล้วบนอินเตอร์เน็ต
ถูกเอามาโชว์อีกครั้งใน อร์แมตผลงานศิลปะร่วมกับงานชินใหม่อย่าง จิตรกรรมบน 
ผืนผ้าใบขนาดใหญ่กว่า  เมตร กเกอร์และมาสคอต  ตัวละครหลัก  ตาใส แจคแม้ว  
และลุงไข่ และตู้คีบตุกตาท่ีช่วยสร้างกิจกรรมเล่นสนุกอ่ืนๆ มากกว่าแค่มาดูผลงานไข่แมว 
ท่ีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษกว่าการดูบนอินเตอร์เน็ตแต่อย่างใด  ผลงานอีกชินท่ีนาสนใจคือ 

กะลาคว่�าใบใหญ่ท่ีติดแขวนอยู่ตรงทางเข้าแกลเลอร่ี ในมุมมองหน่ึงมันคือพร็อพประกอบ
ฉากธรรมดาๆ แต่ก็มองได้ว่าการออกตัวแต่ต้นว่า ภายในนิทรรศการเ นเรื่องของ 
“กะลาแลนด์” นั้นเ นการเ ็นเ อร์ตัวเองที่นาสนใจเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพราะมันท�า 
ให้คนเชื่อว่าสิงที่ไข่แมววาดทั้งหมดเ นเหตุการณ์สมมติ แต่เพราะกะลาใบน้มันบอก 
กลายๆ ว่า ในยุคน้จะท�าอะไรเราต้อง “ปลอดภัยไว้ก่อน”
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Thailand suddenly gets to welcome six art festivals that took place almost
serendipitously in one year. No matter what the background stories of these
festivals are and whether they originated from each organizer’s exploding 
aspiration and attempt to contribute something as a reciprocation to the 
artistic conversations that have been filling the air, it is now undeniable 
that 2018 is the golden year of Thailand’s art scene (read more about the six
festivals in this issue of art4d). With 2019 approaching, the busy schedule 
continues for Thailand with two imminent architecture festivals that are about
to take place in the upcoming year. We don’t exactly know the reason or 
inspiration behind this simultaneity but to clear all the confusion, we take 
this chance to explain to you about these two different but confusingly 
similar festivals.

The first one is  Architect ’19, popularly known as ASA Expo, which doesn’t 
require that much of an explanation considering the fact that it’s an annual 
event that has been hosted consecutively by the Association of Siamese 
Architects under Royal Patronage since 1986 (except a brief discontinuation
in 1990). Themed ‘Living Green,’ Architect ’19 will take us to explore the 
concepts of Smart City, Green City and Sustainable City (which kind of 
make us wonder about the difference between the three with Dr. Acharawan 
Chutarat as the Chairperson of the working committee. Architect ’19 will be 
held between the 30th of April and the 5th  of May at Challenger Hall 1-3, 
IMPACT Muang Thong Thani.

Another event within pretty much the same genre is  Architect Forum ’19 that
has the  Architect Council of Thailand as the organizer and Prakit Phana-
nuratana sitting as the Chairperson of the working committee. The event 
is set to take place between the 14th  and 17th  of November at  Challenger Hall 
3, IMPACT Muang Thong Thani. This is probably the first time that other 
fields of architecture, be they urban architecture, landscape architecture or 
interior architecture and decorative art, will have their own platform where
academic conversations about their own body of knowledge and profession 
can properly take place. While the ASA and the ACT each have their own 
separate roles and responsibilities, the two events that will happen in 2019
will probably be interestingly similar and different at the same time. While 
we are eagerly anticipating the list of speakers who will be attending the 
two events, if this turns out to be a constructive competition, the people 
who will benefit the most by what the two events have to offer are no one 
but us, viewers, and that is never a bad thing.

UPDATE

ARCHITECT EXPO(S)
Various Organizers

architectexpo.com
architectforumexpo.com

อยู่ดีๆ ประเทศไทยก็มีเทศกาลศิลปะจัดขึ้นใน เดียวอย่าง เกือบจะ  ไม่ได้นัดหมาย
พร้อมๆ กันถึง  งาน  ไม่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการจัดแต่ละงานจะมาจากความอัดอั้น
ตันใจของผู้จัดแต่ละรายเอง หรือการอยากจะสร้างบทสนทนาโต้กลับระหว่างกันและกัน
หรือไม่ก็ตาม ก็คงป ิเสธไม่ได้ว่า   ที่ผ่านมาเ น “ ทอง” ของวงการศิลปะใน
บ้านเราจริงๆ อ่านเพิมเติมเกี่ยวกับแต่ละงานได้ในฉบับน้  มาถึง   น้ ดูเหมือนว่า
คิวทองจะวนมาตกอยู่ที่วงการสถา ตยกรรมแทน ไม่รู้ว่าอะไรดลใจอีกเหมือนกันที่อยู่ๆ 
เราก็จะมีงานสถาปนิกข้ึนพร้อมกัน  งานใน เดียว และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน เราเลย
ถือโอกาสน้แจกแจงให้ทราบ ว่าทั้งสองงานที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ึ่งชื่อก็ชวนให้งงอยู่ไม่น้อย
นั้น แตกต่างกันอย่างไร

งานแรกคือ สถาปนิก  rchitect  หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า งานอาษา  งานน้
คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเท่าไร เพราะถือเ นอีเวนต์ประจ�า ที่สมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกันมาทุกๆ ตั้งแต่   แล้ว เว้นแค่   โดย
ธีมงานใน   น้มาในชื่อ กรีน อยู่ ดี  iving reen  ที่จะพาเราไปท�าความรู้จักกับ
การพั นาเมืองตามแนวคิด mart it  reen it  และ ustainable it  ท่ีได้แค่เห็น
ชื่อแล้วเราอาจจะงงว่ามันต่างกันหรือ  ึ่งได้ ดร  อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ มาเ นประธาน
จัดงาน โดยงานสถาปนิก  จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่  เมษายน   พ ษภาคม ที่ hal
lenger all   เมืองทองธานเหมือนทุกๆ 

อีกหน่ึงงานท่ีจะจัดข้ึนใน เดียวกันน้ มาในช่ือ สถา ตย์  rchitect orum  จัดโดย
สภาสถาปนิก และได้ ประกิต พนานุรัตน์ มารับหน้าที่เ นประธานจัดงาน ึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  พ ศจิกายน ที่ hallenger all   เมืองทองธานเช่นกัน 
ด้วยความที่นนาจะเ นครั้งแรกที่วิชาชีพทางสถา ตยกรรมสาขาอื่นๆ นอกเหนอไปจาก
สถา ตยกรรมหลัก อย่างสถา ตยกรรมผังเมือง ภูมิสถา ตยกรรม และสถา ตยกรรม
ภายใน จะได้มีเวทีเ นของตนเองในการจัดเสวนาทางวิชาการ รวมท้ังสมาคม  และสภา
เองต่างก็มีบทบาทหน้าท่ีท่ีค่อนข้างแยกกัน ท�าให้งานสถาปนิกและงานสถา ตย์ท่ีจะเกิดข้ึน
ใน   น้ มีท้ังความเหมือนและความต่างในตัวมันเองไปพร้อมๆ กัน ต้องรอลุ้นกันว่า
รายชื่อสถาปนิกที่จะถูกเชิญมาบรรยายของทั้งสองงานน้จะเ นใครบ้าง แล้วยิงถ้าทั้งสอง
งานน้แข่งกัน ในทางที่ดี  ด้วยแล้ว ผลประโยชน์ก็คงไม่ตกถึงใครนอกจากเรา ผู้เข้า
ร่วมงานทุกคนด้วยกันทั้งนั้น

TEXT: PAPHOP KERDSUP PHOTO COURTESY OF
 THE ORGANIZERS
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ALEXANDER LAMONT

PLUS

Let’s have a look at the biggest ¥agship store of Alexander Lamont 
at Gaysorn Village, a place where the dialogue between meticulously 

crafted products and spatial experience resonate
le ander amont เ นดีไ เนอร์ชาวอังก ษ 

ท่ีเติบโตมาในครอบครัวธุรกิจน�าเข้าเ อร์นิเจอร์ 
ของตกแต่งเก่า และของพื้นถินจากภูมิภาค
ต่างๆ ในช่วง   ถึง  จากประสบ
การณ์ที่ได้เดินทางมาทั้งในทวีปแอ ริกา 
อเมริกาใต้ เอเชีย รวมถึงประเทศไทย ท�าให้
เห็นถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกผลิตด้วยมือ
ส�าหรับการใช้งานในชุมชน ที่ผ่านการพั นา
มาอย่างยาวนาน อย่างงาน มือของไทยที่มี
มาต้ังแต่ยุคเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา ท่ีระหว่าง
ช่วงเวลาเหล่านั้น ท�าให้ทักษะต่างๆ ในการ
ใช้วัสดุถูกพั นามาอย่างต่อเนอง จนกลาย
เ นชุมชนที่มีความเข้าใจในการผลิตงานที่ดี 
มีผู้คนที่เชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ ึ่งสิง
เหล่าน้แสดงออกมาผ่านทางผลงาน วัสดุ 
รายละเอียด ในทุกๆ ชินงานที่ได้พบเห็นมา
ตลอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้
และสั่งสมประสบการณ์ จนมาสร้างสรรค์
ผลงานภายใต้แบรนด์ของตัวเองในนาม 
‘Alexander Lamont’

การสัมผัส การจับต้อง การรู้สึกถึงพื้นผิว 
อุณหภูมิของวัสดุต่างๆ คือประสบการณ์ที่ถูก
ส่งผ่านมายังแนวความคิดของแบรนด์ สิงที่
พยายามน�าเสนอออกมาที่ไม่ใช่แค่การผลิต
หรือสร้างด้วยวัสดุที่สมัยใหม่ แต่เ นการ
เชื่อมโยงไปยังอดีต เชื่อมโยงถึงผู้คน และให้
พลังงานในการสร้างสรรค์เหล่านั้นถูกสื่อสาร
ผ่านผลงานทุกชินงาน รวมถึงการค้นหาความ
เ นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงศิลปะ 
บนพื้นฐานของภูมิ ญญาดั้งเดิมด้วยวัสดุที่
ต่างกัน น�ามาสร้างสรรค์เ นผลงานได้นาสนใจ
เ นที่สุด

le ander amont  มีร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพ  
 สาขา และอีกหนึ่งสาขาในภูเก็ต ส�าหรับ 
lagship tore ท่ี a sorn illage ถือว่าเ น

สาขาที่ใหญ่ที่สุด ท�าให้สามารถจัดวางผลงาน
ได้หลากหลาย จนสามารถออกแบบองค์ประ
กอบของร้านให้สอดคล้องไปกับแนวทางของ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ แสงธรรม
ชาติที่ส่องเข้ามาถึงพื้นที่ ท�าให้พื้นที่สามารถ

Alexander Lamont is a British designer 
who grew up in a family whose business 
was importing antique furniture and 
decorative, indigenous objects from dif-
ferent regions around the world. As the 
family’s business ran through the ’70s 
and the ’90s, Lamont’s experiences in-
cluded extensive travel to Africa, South 
America and Asia, including Thailand. The 
experience exposed him to Thailand’s 
handicraft products from the ancient 
eras of Chiang Saen, Sukhothai and 
Ayutthaya. Throughout the course of his-
tory, people’s skills and abilities to use 
materials have evolved and continuously 
developed. Created as a result are com-
munities of skillful and knowledgeable 
individuals with a true and comprehen-
sive understanding of the way crafts are 
created. Such skills are manifested in 
the works, materials and details of every 
single work. Throughout his life, he has 
learned, experienced and passionately 
strived for creative developments, all 

collectively merged into the journey 
that eventually led to the birthing of the 
brand ‘Alexander Lamont.’

The tactility, touch and sensory percep-
tion of surfaces, varying temperatures 
of materials, all are experiences that 
have been translated into the brand’s 
concept. Presented and projected are 
not only modern production methods 
or materials but also the brand’s deep 
association with the past and people. 
There is the creative force that has been 
transmitted through each and every 
work, and following is the possibility to 
create intriguing artistic works from 
the grounds of local wisdoms and in-
teresting or even unprecedented uses 
of materials.

With three shops in Bangkok and one 
in Phuket, Alexander Lamont’s flagship 
store at Gaysorn Village is the brand’s 
biggest branch to date. The scale of the 
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ถูกปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา การจัดวางผลิต
ภัณฑ์แต่ละชุดจึงเรียบเรียงเพื่อให้เห็นถึง
รายละเอียดที่ ่อนอยู่มากมาย โดยเฉพาะ
ภายในส่วนของพื้นหินขัดเทอร์รา โ นั้นถูก
เลือกน�ามาใช้เพื่อเพิมความนาสนใจลงไป 
ด้วยลวดลายของทองเหลืองที่ งอยู่บนพื้น 
ลวดลายของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เปลือก
หอย ใบไม้ ที่แสดงถึงธรรมชาติ และ รูปทรง
คล้ายหยกจีนในสมัยโบราณ ท่ีต้ังใจสอดแทรก
ให้เ นรายละเอียดที่ ่อนอยู่ภายในพื้นที่โดย
รวมถือเ นการเพิมมูลค่าให้แก่เทอร์รา โ
ได้เ นอย่างดี ส่วนของผนังนั้นถูกผลิตขึ้นมา
ให้มีลวดลายและมีพื้นผิวที่นาสนใจ

การส่งต่อความคิดจากชินงานออกแบบผลิต
ภัณฑ์มาสู่งานสถา ตยกรรม amont ยัง
คงมองภาพในเชิงของวัสดุ เพื่อให้หน้าที่ของ
ท้ังสองสิงไม่ อ้นทับกัน การเลือกใช้วัสดุใน
งานสถา ตยกรรมจึงเ นวัสดุที่ไม่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ชินไหน หากวัสดุใดวัสดุหน่ึงปราก
บนผลิตภัณฑ์แล้ว เราจึงเห็นถึงความเรียบง่าย
ของการสร้างพ้ืนผิวอย่างพ้ืนหินขัดเทอร์รา โ

ที่เรียบและกว้าง หรือผนังสีเทาที่สร้างลวด
ลายอยู่เ นฉากหลัง ด้วยสีท่ีดูสบายตา พ้ืนผิว
ของทั้งผนังและพื้นนั้น ช่วยให้เ อร์นิเจอร์
ของตกแต่งแต่ละชุดนั้นถูกแสดงออกมาได้
อย่างเด่นชัด มีเสนห์ เ นการสร้างความสมดุล
ระหว่างพื้นที่ และการจัดองค์ประกอบให้เกิด
ความเหมาะเจาะพอดี ให้สถา ตยกรรมท�า
หน้าที่ส่งเสริมการแสดงออกของผลิตภัณฑ์
ด้วยตัวเอง ท�าให้มุมมองของพื้นที่ดูกว้างขึ้น 
เ นได้ทั้งโชว์รูมและแกลลอรี่ในเวลาเดียวกัน

จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ัน le ander amont  
ยังคงน�าเสนอเรื่องราวที่นาสนใจผ่านการรับรู้ 
การสัมผัส การหยิบจับ วัสดุต่างๆ เพ่ือให้รับรู้
ถึงพื้นผิวและรายละเอียดที่ ่อนอยู่ในชินงาน
ต่างๆ ท่ีผ่านกระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอน 
พร้อมสื่อสารความรู้สึกของเรื่องราวออกมา 
ึ่งหากได้มาเดินอยู่ในพื้นที่แห่งน้แล้ว รับรอง

ได้ว่าสิงต่างๆ ที่รอให้ได้พบเห็นนั้นจะท�าให้
ตื่นตาตื่นใจและกลายเ นประสบการณ์ที่มีค่า
อย่างแนนอน

shop offers the opportunity to experi-
ment with different approaches toward 
product display and spatial experiences. 
The space is designed to physically 
resonate with the concept of both the 
brand and the products. The quality of 
the space is interesting in its own right, 
with great natural light that allows for 
the program to be adaptable to the dif-
ferent ways in which the products are 
displayed. The installation of each series 
of products is realized to reveal the hid-
den details, particularly the terrazzo 
floor, which was chosen for its ability to 
bring some interesting elements to the 
space. The patterns of the brass inlay, 
as well as those of the exhibited objects 
and tools, all the way to organic forms of 
seashells and leaves including the ob-
jects resembling antique Chinese jade, 
collectively complement the presence of 
terrazzo and decorative attributes of the 
intentionally crafted pattern and surface 
of the walls.

From the ideas he has for his products 
to the architecture of the brand’s retail 
space, Lamont’s aesthetic perception 
has been materialistically derived. Cre-
ated for the product and architectural 
space are different roles that do not 
overlap nor are they overshadowed. The 
materials used within the space, there-
fore, cannot be found used with any 
displayed products. One can sense the 
simplicity of the smooth and vast surface 
of terrazzo or the patterned grayish wall 
as the collective setting. The visually 
soothing color palette, surfaces of the 
walls and floor enable the charm of the 
furniture and decorative items to be 
even more discernible. It’s an interesting 
and successful attempt to bring about 
a balance between the space and per-
fectly arranged elements as architecture 
serves to complement the products’ 
existence while the space seems to be 
visually maximized and simultaneously 
functions as both the brand’s showroom 
and a gallery.

Alexander Lamont continues its journey 
in telling intriguing stories through hu-
man perception and tactility. Here, ob-
jects are physically experienced as one 
touches surfaces and realizes details 
hidden in the works, each a result of in-
tricate and meaningful creation, and 
each with its own story to tell. At the 
space of Alexander Lamont, memorable 
and valuable experiences are waiting 
to be discovered and mesmerized.

alexanderlamont.com

หน้านี้
ผลงานของ le ander amont 
ที่ถูกจัดวางในพื้นที่ที่ต่างกันเพื่อ
ให้เกิดความโดดเด่นในเชิงวัสดุ

THIS PAGE
THE WORKS OF ALEXANDER 
LAMONT ARE DISPLAYED IN 
DIFFERENT PLACES TO BRING 
OUT THE UNIQUE QUALITIES 
OF THE MATERIALS
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The off-biennale exhibition, ‘This page is intentionally left blank’ by Pratchaya Phinthong, is simply a showcase 
of the National Gallery’s logbooks displayed alongside some other works (?). Having looked into the 
displayed documents, the date goes back to 1991, a period contemporary with the National Peace Keeping 
Council (NPKC), as the coup-makers, who took over political power from the government of General 
Chatchai Choonhawan, the Prime Minister at the time. 

The details of the logbook are repetitive — open the exhibition rooms, lunch break, close the exhibition rooms.  
In the following year, in the midst of the Black May incident whose epicenter took place just a few steps 
away from the National Gallery with the protest and deadly military crackdown that ensued, leading to 
deaths, disappearances and injuries of countless people, the logbook of the National Gallery continued 
its course, ‘regularly.’ 

The seemingly perpetual regularity inside the National Gallery goes on uninterruptedly to the point where 
one cannot help but wonder how disconnected from the outside world the place has been. 

In the past year, we’ve witnessed the public’s interest and eagerness in the art world with the catalysts 
being the six art festivals, which happened to take place throughout 2018 from the Bangkok Art Biennale 
2018, Thailand Biennale Krabi 2018, Bangkok Biennial 2018 to Ghost:2561, Painnale 2018 in Chiang Mai 
and Khonkaen Manifesto 2018 in Khon Kaen. Surely, each of these art festivals is not everyone’s cup 
of tea. The curators’ artistic tastes, themes as well as the locations of these festivals, by themselves, 
set their own targeted audience. But it is still undeniable that the vigorous emergence of all these art 
festivals offers viewers the opportunity to choose what best fit their interests and tastes. And for those 
who are not familiar with these weirdly spelled events, having seen artworks and installations popping up 
in their neighborhoods can be an interesting experience that allows for them to see what the shows have 
to offer (how they will feel about it is, however, another story). 

ศิลปะนอกเบียนนาเล่อย่างนิทรรศการ his page is intentionall  left blan   
ของปรัชญา พิณทอง น�าสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ�าวันของพิพิธภัณฑสถาน  
แห่งชาติ หอศิลป หอศิลปเจ้า า  มาจัดแสดงร่วมกับผลงาน  ชินอ่ืนๆ ใน
นิทรรศการ เท่าท่ีเ ดดู บันทึกย้อนกลับไปถึง  พ ศ   ร่วมสมัยกับการ
ป วัิติโดย รสช  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ท่ียึดอ�านาจจาก
รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

บันทึกถูกบันทึก ้�าเดิมแทบทุกวัน เ ดห้องนิทรรศการ  พักเท่ียง  ดห้อง
นิทรรศการ แม้กระท่ังใน ถัดมาระหว่างวิก ติการณ์พ ษภาทมิ  ห่างออกไป 
จากท่ีต้ังหอศิลปเจ้า าไม่ก่ีก้าวมีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเกิดข้ึน ผู้คนล้มตาย 
บันทึกประจ�าวันของหอศิลปเจ้า าก็ยังคง “ปกติ” เช่นเคย

ความปกติในหอศิลปเจ้า าถูกด�าเนินต่อไปไม่สินสุด จนอดคิดไม่ได้ว่าโลก
ศิลปะน้ันช่างตัดขาดกับโลกภายนอกเสียจริงๆ

SPECIFIC 
SITUATION

ในช่วง ที่ผ่านมาเราได้เห็นคนออกไปดูงานศิลปะกันมากขึ้น ตัวแปรส�าคัญ
ก็คือการเกิดขึ้นของเทศกาลศิลปะกว่า  เทศกาลที่จู่ๆ ก็พร้อมใจกันจัดขึ้น
ใน   ต้ังแต่ ang o  rt iennale  hailand iennale  rabi 

 ang o  iennial  host  ainnale  ที่จังหวัด
เชียงใหม่ และ hon aen anifesto  ที่จังหวัดขอนแก่น แนนอนว่า
เทศกาลศิลปะเหล่าน้ไม่ได้จัดข้ึนเพ่ือทุกคน รสนิยมการเลือกผลงานศิลปะของ
คิวเรเตอร์ วิธีการตั้งธีมงาน ไปจนถึงสถานที่ตั้งของเทศกาลนั้นจ�ากัดวงกลุ่ม
ผู้เข้าชมงานด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว แต่ก็ป เิสธไม่ได้ว่าการเกิดข้ึนของเทศกาล
ศิลปะเหล่าน้ 
เ นทางเลือกให้คนได้เลือกด้วยตัวเองว่าจะไปหรือไม่ไปชมงานไหน และส�าหรับ 
คนท่ีไม่ได้สนใจศิลปะมาก่อน ถ้าหากว่างานอะไรไม่รู้ ช่ืออ่านยากๆ เกิดจัดข้ึน
แถวบ้านตัวเอง ก็เ นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะลองออกไปชมงาน ส่วนไปชม
แล้วจะรู้สึกอย่างไรน้ันก็เ นอีกเร่ืองหน่ึง

นอกจากส่ือหลายๆ หัว จะลงข่าวเก่ียวกับเทศกาลศิลปะเหล่าน้กันครึกโครม 
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ อีกหน่ึงอย่างท่ีใกล้เคียงกับตัวยืนยันว่า “คนท่ัวไปหันมา 
สนใจศิลปะกันแล้วจริงๆ นะ” ก็คือจ�านวนภาพบนโลกโ เชียลมีเดีย เท่าท่ีอัพเดท
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ในวันท่ีเขียนต้นฉบับ จ�านวนภาพภ่ายท่ีติด hashtag bang o artbiennale 
 พุ่งทะลุไปเกือบ  ภาพในเวลาไม่ถึง  เดือน ในขณะท่ี hailand 

iennale rabi  กับ hashtag thailandbiennale rabi  ท่ีเ ดงาน
ช้ากว่าเกือบๆ หน่ึงเดือน ก�าลังไล่ตามมาท่ี  กว่าภาพ 

ส�าหรับคนท่ัวไป hashtag เหล่าน้คงเ นลายแทงช้ันดี ท่ีเอาไว้ตามไปถ่ายภาพ 
กับงานศิลปะเกๆ แต่ส�าหรับ งคนจัดงาน hashtag คือเครื่องมือวัดระดับ 
“ป สัิมพันธ์” ของผู้ชมท่ีมีต่อเทศกาลท่ีมีความรูปธรรมมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา  
เพราะมีความชัดเจนของตัวบุคคลมากกว่าวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม หรือ
การนับจ�านวนผู้เข้าชมด้วยเคร่ืองนับจ�านวนแบบเดิม และนอกจากน้ันมันยังเ น 
วิธีการประชาสัมพันธ์งานช้ันดี ให้ความรู้สึกเดียวกับการบอก “ปากต่อปาก”  
ท่ีมีแรงดึงดูดมากกว่าการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ อีกด้วย

นไม่ใช่คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยท่ีมีการจัดเทศกาลศิลปะระดับเมือง
เกิดข้ึน ดังท่ีเห็นได้จาก เชียงใหม่จัดวางสังคม ในช่วง   ities 
on the ove  ใน   ere and o  ใน   หรืองานปกติศิลปท่ี
จัดข้ึนท่ีจังหวัดราชบุรีใน   และ  แต่ท้ังด้วยจ�านวนเทศกาลถึง  

SPECIFIC 
SITUATION

Apart from the avid interest from the media outlets, particularly the online ones, another thing that can be 
used as a legitimate indication if not confirmation that the general public is really becoming interested 
in the art world is the vast number of images being shared through social media. The updated number 
(on the day this article is being written) of the images with a #bangkokartbiennale2018 hashtag has 
almost reached 18,000 within the span of only three months while Thailand Biennale Krabi 2018 and its 
#thailandbiennalekrabi2018 hashtag is catching up with 1,800 images being published within the one 
month period since the event kicked off. 

For most people, these hashtags are great clues for their hunt for some snaps with the cool looking art 
pieces. For the festival organizers, they are a tool that can be used to measure the level of ‘interaction’ 
from festival goers in the most tangible way there has ever been. What these hashtags offer is a glimpse 
at the identity of users that is way more accurate than most questionnaires could provide and a way of 
knowing the headcount of the number of viewers who actually show up at the festivals. Additionally, 
they serve as an effective public relations method that creates a sense of a ‘word of mouth’ nature for the 
events, which is more appealing than official coverage through different media outlets and platforms.

This isn’t the first time in history for Thailand to have hosted art festivals of such a large number and 
scale. We have seen events of a similar nature whether it be Chiang Mai Social Installation that took 
place between 1992 and 1998, Cities on the Move 6 held back in 1999, Here and Now in 2004 or Art Normal  
held in Ratchaburi in 2011 and 2016. But with the number of 6 festivals, and the fact that they all happened 
in 2018, not to mention the excitement from the public they have caused, it wouldn’t be too much of an 
overstatement to call what happened in 2018 a special situation in Thailand’s art scene. Nevertheless, 
with the word ‘special’ attached to it, the question that follows is how many more years can this ’special- 
ness’ be sustained? How many of these biennales will be able to survive in the next couple of years? 
The future is uncertain and we definitely should not bluntly interpret the number of hashtagged images 
on social media as an indication that art has become an integral part of Thai people’s ways of lives, 
especially when some of these images are the result of the organizers’ promotional activities that try  
to get their festivals to go viral as much as possible.

With concern over the unlikelihood of Thailand witnessing this kind of phenomenon again in the future, 
art4d’s last issue of 2018 brings you all six art festivals that the country has welcomed, as we explore  
the varying characteristics of these biennales from their geneses, concepts, work processes and objec- 
tives. Also featured is our special coverage on Biennale Architettura 2018 held earlier in Venice that 
looks into the places of Thailand and other Asian countries through this premier international architec- 
ture event. 

เทศกาลที่เกิดขึ้นพร้อมกันใน   และความตื่นตัวของกลุ่มผู้ชมทั่วไป  
คงไม่ผิดนักท่ีจะเรียก   ว่าเ น สถานการณ์พิเศษของวงการศิลปะไทย 
อย่างไรก็ดี เมื่อมีค�าว่า “พิเศษ” พ่วงท้าย ค�าถามที่ตามมาก็คือความพิเศษ
ที่ว่าน้จะยืนระยะต่อไปได้อีกก่ี  อีกสอง ข้างหน้าจะมีก่ีเบียนนาเล่ท่ียังจัดอยู่  
อนาคตเ นสิงที่ไม่แนนอน และแนนอนว่าเราก็ไม่ควรตีความแบบทื่อๆ ว่า
จ�านวนภาพถ่ายที่ติด hashtag บนโ เชียลมีเดียเท่ากับศิลปะกลายมาเ น
ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิงเม่ือการถ่ายรูปโพสต์ลงโ เชียล  
มีเดียเ นกิจกรรมที่ผู้จัดหลายๆ เจ้ากระตุ้นให้เกิดขึ้น เพื่อหวังผลในการ
ประชาสัมพันธ์เทศกาลศิลปะของตน

ด้วยความกังวลใจว่าในอีกหลายๆ ข้างหน้า ประเทศไทยจะไม่มีสถานการณ์
พิเศษแบบน้เกิดข้ึนอีก art d ฉบับส่งท้าย เก่าต้อนรับ ใหม่ฉบับน้ จึงรวบรวม 
เอาทุกๆ เทศกาลศิลปะท่ีเกิดข้ึนในไทย  เทศกาลเข้าไว้ด้วยกัน โดยพูดถึง
ความเฉพาะตัวของแต่ละเบียนเล่ท่ีมีแนวคิด จุดเริมต้น วิธีการท�างาน และวัตถุ  
ประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป รวมถึงของแถมอย่างบทความท่ีพาเราไปวิเคราะห์ 
ท่ีทางของประเทศไทยและชาติอ่ืนๆ ในเอเชียในงาน iennale rchitettura 

 ท่ีเมืองเวนิสเม่ือช่วงกลาง ท่ีผ่านมา
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TEXT: ADULAYA HOONTRAKUL
PHOTO: KETSIREE WONGWAN

BANGKOK ART BIENNALE 2018
THROUGH THE LEADERSHIP OF PROMINENT THAI CURATOR APINAN POSHYANANDA, THE 
FIRST EDITION OF BANGKOK ART BIENNALE CAN BE SEEN AS AN ATTEMPT TO DEVELOP 
THE INFRASTRUCTURE OF THAILAND’S ART SCENE FOR THE LONG-TERM
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เริมต้นอย่างสวยสดงดงามต้อนรับเดือนตุลาคมกับ ang o  rt iennale 
เทศกาลศิลปะร่วมสมัยท่ีใช้สถานท่ีกว่า  แห่งท่ัวกรุงเทพ  เ นไ ต์จัดงาน 
ท่ามกลางเสียงอ้ืออึงและค�าถามเก่ียวกับความถ่ีของงานเบียนนาเล่ท่ีถูกจัดข้ึน
เ นว่าเล่นท่ัวโลกในระยะไม่ก่ี มาน้

ในหลายๆ วงสนทนาและบทความที่ได้ถกเถียงกันถึงเรื่องทางตันที่งาน
ประเภทน้ก�าลังเผชิญ ท้ังความล้มเหลวในด้านกระบวนการคิวเรต ไปจนถึง

ญหาการขาดทุน แต่ไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรก็ตาม น้ประเทศไทยกลับ 
สวนกระแสจัดเบียนนาเล่ขึ้นมาถึงสามงานที่ล้วนมีผู้จัดต่างกันไป ราวกับว่า 
ทุกคนพร้อมใจกันหิวกระหายท่ีจะสร้างเวทีศิลปะร่วมสมัยขนาดใหญ่ให้เกิดข้ึน 
ในประเทศไทยเสียที ต้ังแต่ ang o  rt iennale ท่ีมาพร้อมกับธีม e ond 
liss สุขสะพรั่งพลังอาร์ต  ไปจนถึงงานไร้ธีม ไร้ความประสงค์จะออก

นามของ ang o  iennial และก็ยังมี hailand iennale  rabi  
ที่ชูโรงด้วย site specific installaion บนธรรมชาติที่สวยงามของกระบี่ 
ภายใต้ธีม dge of the onderland

ang o  rt iennale ดูจะได้รับความสนใจจากผู้ชมท้ังในไทยและต่างชาติ 
มากท่ีสุด ทีมภัณฑารักษ์ท่ีมี ศ ดร  อภินันท์ โปษยานนท์ เ นหัวหอก ประกอบ
ไปด้วยบุคคลส�าคัญในแวดวงศิลปะเอเชียตะวันออกเฉยงใต้อย่าง ลักขณา 
คุณาวิชยานนท์ อดีตผู้อ�านวยการหอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 r  dele an ภัณฑารักษ์อาวุโสของ ational aller  of inga  
pore รวมไปถึง rof  atric   lores จาก niversit  of the hilip
pines ผศ  สรรเสริญ มิลินทสูต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ  วุ กิร 
คงคา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

BANGKOK ART BIENNALE 2018

The Bangkok Art Biennale successfully launched its inaugural 
large-scale exhibition at over 20 locations this past October, 
despite current questions about the over-saturation of biennales 
being held around the world. 

Many seminars and articles have discussed the impasse that 
today’s art biennales face, from curatorial fails to bankrupted 
biennales. However, in spite of all of this, Thailand actually 
became home to three biennales this year, all organized by 
different groups hungry for a large-scale contemporary art 
platform. There was ‘Beyond Bliss’ by Bangkok Art Biennale, 
the un-themed ‘anonymous’ Bangkok Biennial, and the Thailand 
Biennale which hosted site-specific art installations amongst  
the nature of Krabi under the theme ‘Edge of the Wonderland.’ 

It was the Bangkok Art Biennale perhaps that caught the most 
local and international attention, with its curatorial team headed 
by none other than Thailand’s Prof. Dr. Apinan Poshyananda. 
His team consisted of Southeast Asia’s leading figures in art 
academics such as Former Director of Bangkok Art and Culture 
Centre (BACC), Luckana Kunavichayanont; Dr. Adele Tan, 
currently a Senior Curator at the National Gallery of Singapore; 
Prof. Patrick D. Flores of the University of the Philippines; Asst.
Prof. Sansern Milindasuta from Bangkok University; and Asst. 
Prof. Wutigorn Kongka from King Mongkut’s Institute of Tech-
nology Ladkrabang. 

1 our og ประติมากรรมสีขาวรูปสุนัข ผลงานของ oshitomo ara จัดแสดงที่ ne ang o

1 WHITE DOG SCULPTURE ‘YOUR DOG’ BY YOSHITOMO NARA AT ONE BANGKOK
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2 บริเวณด้านหน้าหอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผลงานโครงสร้างไม้ไผ่ igature โดย กลุ่ม hings
matter และ sian or ers overed โดย alf ooten 3 ape ang o  งานอินสตอลเลชั่นเทปกาวรูปรังไหม
ขนาดใหญ่ ผลงานของกลุ่ม umen or se esign ollective ถือเ นอีกชินงานท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชม 
ทั่วไป 4 oving stem avilion ศาลาพาจร  โดย วีระ อินพันทัง และ พิช โปษยานนท์ นอกจากผลงานชิน
น้จะมาช่วยถมที่ว่างให้พื้นที่ชั้น  ของหอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่ดูเงียบเหงา หลังจากกิจกรรม
โดย arina bramović nstitute จบลงไป มันยังกลายมาเ นโครงสร้างอเนกประสงค์ที่ถูกใช้ในหลายๆ วาระ
โอกาส 5 as et o er โดย hoi eong a จัดแสดงที่หอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2 ‘LIGATURE’ BAMBOO STRUCTURE BY THINGSMATTER AND ‘ASIAN WORKERS COVERED’ BY RALF TOOTEN EXHIBITED  
IN FRONT OF THE BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE 3 ‘TAPE BANGKOK’ A LARGE COCOON-SHAPED INSTAL-
LATION PIECE MADE FROM ADHESIVE TAPE BY NUMEN FOR USE DESIGN COLLECTIVE IS ONE OF THE ARTWORKS 
THAT RECEIVED ATTENTION FROM THE GENERAL PUBLIC 4 ‘MOVING SYSTEM PAVILLION’ BY VIRA INPUNTUNG AND 
PICH POSHYANANDA. THIS WOODEN STRUCTURE NOT ONLY HELPS BRING MORE LIVELINESS TO THE 8TH FLOOR 
OF BACC AFTER THE END OF THE ACTIVITIES BY MARINA ABRAMOVIĆ INSTITUTE, BUT IT ALSO CAN BE UTILIZED 
AS A MULTI-FUNCTIONAL STRUCTURE ON MANY OCCASIONS 5 CHOI JEONG HWA’S ‘BASKET TOWER’ AT BACC

IT WAS A GOOD TIME TO LAUNCH THE 
EVENT IN THAILAND, PARTLY BECAUSE 
OF THE COUNTRY’S CONTROL IN TERMS 
OF GOVERNANCE AND ECONOMICS

หลายคนตั้งค�าถามว่าท�าไมจากที่เงียบเหงามานานจู่ๆ กรุงเทพ  ก็มีเบียนนาเล่เกิดขึ้นมา 
ใน น้ ศ ดร  อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อ�านวยการศิลปของ ang o  rt iennale ให้ค�าตอบ
ต่อค�าถามที่ว่าน้ว่า น้เหมาะสมที่สุดแล้วส�าหรับการจัดงาน ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งในการจัด
เทศกาลศิลปะนานาชาติในประเทศไทย และตอนน้เ นช่วงเวลาเดียวที่ได้รับการตอบรับ
จากผู้สนับสนุนทางการเงินทุก าย เห็นได้ชัดว่า “เน้อหา” และ “ศิล น” ท่ีเข้าร่วมไม่ได้เ น
ประเด็น แต่ ญหาคืองบประมาณหลายร้อยล้านที่เ นอุปสรรค นอกจากเม็ดเงินมหาศาล
จากกลุ่มทุนใหญ่ยักษ์ของไทย ang o  rt iennale ดูจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเพียง
น้อยนิด โดยเฉพาะกับงานสเกลขนาดใหญ่ที่มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งและสถานที่
จัดงาน

ไม่ใช่เรื่องแปลกใจเท่าไหร่ที่การจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยจะไม่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ถึงแม้ศิล นไทย สมัยใหม่  ร่วมสมัย  จะออกไปแสดงผลงานในเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยรายการใหญ่ๆ ท่ัวโลกมาต้ังแต่ทศวรรษท่ี s แต่จนถึงตอนน้เรายังไม่มี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเลยด้วย ้�า อีกท้ัง แผนในการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่ง
ชาติก็ถูกเล่ือนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด ท่ีแย่กว่าน้ันคือความฉาวโฉ่ของการตัดงบสนับสนุน
การพั นาศิลปะร่วมสมัยในระดับนโยบายอย่างเงียบๆ ตลอดหลาย  ท่ีผ่านมา หรือ
ท่ีนาเกลียดท่ีสุดคือค�าขู่จะ ด  ท่ีท�าให้กรุงเทพมหานครตกเ นเปาโจมตีของคนใน
วงการศิลปะท่ีเคยออกมาเคล่ือนไหวในอดีตในยุคก่อต้ังหอศิลปแห่งน้ เช่นเดียวกันกับท่าที
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีมีท่ีมาจากการแต่งต้ัง  ท่ีต้องการจะรวบเอา  
มาดูแลเสียเอง ก็ถูกวิจารณ์เ นอย่างมากในหมู่สาธารณะชน ด้วยเหตุเช่นน้ แนวคิดในการ
จัดงานเบียนนาเล่จึงดูเ นแนวคิดเชิงรุกท่ีดูเ นไปได้ และนาจะให้อะไรกลับมามากว่าโดย
เฉพาะกับประเทศไทย แม้ว่าแนวโน้มในต่างประเทศช่วงหลาย ท่ีผ่านมาคนจะเริมเหนอย
หนายกับการจัดงานแบบน้แล้วก็ตาม 

Many asked why Bangkok suddenly wanted to host its own biennale and 
the Artistic Director himself, Dr. Apinan Poshyananda said it was a good 
time to launch the event in Thailand, partly because of the country’s control 
in terms of governance and economics. There have been multiple attempts 
over the years but only now has a long-term financial plan been agreed 
upon by supporting parties. Clearly, content and artist participation was 
never an issue but the literal million dollar issue got in the way. Privately 
funded and supported by a few of Thailand’s biggest corporations, the 
Bangkok Art Biennale seems to have received only little governmental help 
in terms of logistics and location by comparison. 

The disappointment in the lack of governmental interest in contemporary 
art development is not a surprising one since there is currently no dedi-
cated national museum in Thailand for contemporary art, let alone modern 
art, when since the 1920s, Thailand has had multiple seminal modern and 
contemporary artists exhibiting around the world. Plans of building one 
have been delayed for many years and the country is still waiting. In fact, 
multiple scandals of art funding being cut nationally throughout the past 
decades go quietly unnoticed and most recently with the threat of closure 
of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC), the capital city finds itself 
embroiled in a Mexican stand-off between the very art community that pro-
tested for its establishment as an art center in the first place, the appointed 
Bangkok governor who wants to take over the BACC, and of course the 
public. Hence the idea of an art biennale definitely is more proactive and 
productive, regardless of the tired attitude the large-scale art exhibition 
has garnered over the years.
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ในโลกเราตอนน้มีเบียนนาเล่มากถึง  รายการ ท่ีข้ึนทะเบียนกับ iennial oundation 
แต่ละเจ้าล้วนแข่งขันกันด้วยสถานท่ีต้ัง การออกแบบพาวิลเลียน รายการอาหารและปาร์ต้ี 
ด้วยหวังใจว่าจะสร้างความประทับใจและท�ารายได้จาก “การขายประสบการณ์” หลาย าย
วิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างของเบียนนาเล่ว่าไม่ต่างอะไรกับการบริโภควั นธรรม และดึงเอา
ความสนใจของผู้ชมให้ไปเห็นดีเห็นงามกับแนวคิดทุนนิยม แต่ถ้ายกประเด็นถกเถียงเก่ียว
กับประสบการณ์ทางศิลปะออกไป มันก็เ นเร่ืองท่ีต้องยอมรับว่างานนิทรรศการศิลปะขนาด
ใหญ่เหล่าน้ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับศิล นในการที่จะแสดงออกถึงความทะเยอ  
ทะยานทางศิลปะของพวกเขาในแบบท่ีหอศิลปและพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถท�าให้ได้ แม้ว่ามัน
จะเ นแค่เพียงช่ัวคราวก็ตาม

In the present day, there are around 250 art biennales globally listed with  
the Biennial Foundation, each competing for most impressive setting or  
pavilion design, catering and parties, cashing in on the experience economy. 
Many have criticized the biennale structure for scrambling the consump-
tion of culture and luring the audience’s focus away to adopt a capitalistic 
approach. Art experience debate aside, it is, however, noteworthy to men-
tion that these large-scale exhibitions do provide infrastructure for artists 
to be able to host their artistic ambitions where galleries or museums fail  
to offer, albeit it being temporal.
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6 fterlight โดย ดุจดาว วั นปกรณ์ จัดแสดงที่หอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
7-8 ผลงานอินสตอลเลชั่น รั้วเหล็ก น้�าตาล เรื่องเล่า  เขตแดนแห่งความรื่นรมย์ eet 
oundar  n the ight ube  โดย กมล เผ่าสวัสดิ จัดแสดงที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

6 ‘AFTERLIGHT’ BY DUJDAO VADHANAPAKORN AT BACC 7-8 ‘SWEET BOUNDARY: IN THE LIGHT 
TUBE’ INSTALLATION BY KAMOL PHAOSAVASDI AT WAT PRAYURAWONGSAWAT WORAWIHAN

THESE LARGE-SCALE EXHIBITIONS 
DO PROVIDE INFRASTRUCTURE 
FOR ARTISTS TO BE ABLE TO HOST 
THEIR ARTISTIC AMBITIONS WHERE 
GALLERIES OR MUSEUMS FAIL  
TO OFFER, ALBEIT IT BEING 
TEMPORAL

ท้ายท่ีสุดแล้ว แม้จะมีความท้าทายท้ังในประเทศและนานาชาติ การจัดเบียน
นาเล่ ท่ีเกิดข้ึนช้ากว่าใคร  ในการแข่งขันท่ีดุเดือดขนาดน้ ก็ถือเ นการเ ด
โอกาสให้ท้ังผู้ชมและศิล นได้นิยามความหมายของเบียนนาเล่ว่ามันจะเ น
อะไรได้บ้างในบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือไม่มีสถาบันหลักอย่าง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเ นตัวเปรียบเทียบ สิงท่ีส�าคัญไม่น้อยกว่ากัน คือการไม่ท�า 
ให้แนวคิดของเบียนนาเล่ออกมาเหมือนกันไปหมดหรือพยามยามพ่วงตัวเอง
เข้ากับวั นธรรมเด่น แต่ควรร่วมกันเ ามองอิทธิพลท่ีงานนิทรรศการแบบน้ 
จะสามารถมีต่อชุมชนศิลปะโดยรวม ด้วยความรู้สึกนึกคิดเข้าใจแบบท้องถิน 
ถ้าเ นเช่นนั้น เราก็อาจหวังได้ว่าประเทศไทยจะเลิกถูกมองแค่ในฐานะของ
ส่วนหนึ่งของ “มโนทัศน์แบบเอเชียตะวันออกเฉยงใต้” และก่อร่างสร้างอัต  
ลักษณ์และเร่ืองเล่าในยุคสมัยใหม่เ นของตัวเองเพ่ือเข้าถึงผู้ชมในกลุ่มท่ีกว้าง  
ขวางมากข้ึน

Alas, despite both international and local challenges, hosting 
a large-scale art exhibition like a biennale so late in the race, 
gives the opportunity for both audience and artist to define what 
a biennale can be for their country, especially when there are no 
other institutions like a national museum to be compared with. 
It is also important to not homogenize the biennale concept 
whilst attaching it to a dominant culture but instead observe the 
impact that exhibitions like these can have on the art community 
as a group with a local sensitivity. Thailand will hopefully then 
stop being seen as part of a wider ‘Southeast Asia the Con-
cept,’ and instead have its own identity with a modern narrative 
reaching a wider audience.
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ตลอดเวลาที่ผ่านมา วงการศิลปะร่วมสมัยในไทยขับเคลื่อน
โดยภาคเอกชนเครือข่ายแกลเลอร่ีและพิพิธภัณฑ์ของคอลเล็ค
เตอร์ท่ีเ นกลไกสนับสนุนการท�างานศิลปะ และถึงแม้ น้เราจะ
มีเทศกาลศิลปะจัดข้ึนพร้อมๆ กันหลายงาน แต่ก็ป เิสธไม่ได้ว่า 
ang o  rt iennale เข้ามาเพิมสีสันให้กับวงการศิลปะร่วม

สมัยไทย ความสามารถของภัณฑารักษ์ในการดึงดูดศิล นช่ือ
ดังท้ังจากไทยและต่างประเทศให้มาเข้าร่วมและสร้างผลงาน 
site specific อันหลากหลายคือสิงท่ีท�าให้ ang o  rt iennale 
ต่างจากงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะการน�างานศิลปะไปต้ังไว้ในพ้ืนท่ี
โบราณสถานส�าคัญหลายแห่งของประเทศ ทีมภัณฑารักษ์เข้าไป
ท�างานกับพ้ืนท่ีของวัดหลวงท่ีศักดิสิทธิมากท่ีสุดของกรุงเทพ  
ถึงสามวัดด้วยกัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถึงแม้การน�างานศิลปะเข้าไปตั้งตามมุมต่างๆ ของพื้นที่ทาง
วั นธรรม จะไม่ได้เ นเร่ืองใหม่เพราะมันเ นวิธีการสร้างกิมมิค
ท่ีหลายๆ เบียนนาเล่ท�ากันเ นปกติ แต่ส�าหรับประเทศไทยแล้ว
น้ัน ด้วยความท่ีพ้ืนท่ีเหล่าน้มักได้รับการปกปองอย่างแข็งแรง

It has been largely a public effort in driving Thailand’s  
contemporary art growth. Galleries and private col- 
lector’s museums have established themselves to 
act as a support system. Whilst there have been 
other great art festivals around the country through-
out the years, the Bangkok Art Biennale does un- 
deniably add a certain caliber to the country’s con-
temporary art landscape. Its curatorial prowess in 
attracting big local and international names to par-
ticipate and create site-specific works for the show 
sets them apart from the rest. However, the most 
interesting part for all the senses and the art of art 
experience that makes Bangkok a unique backdrop 
for a biennale is probably the artworks located at 
some of the country’s most sacred ancient sites. The 
curatorial team had access to three of Bangkok’s 
most visited royal temples; Wat Phra Chetuphon  
or colloquially known as Wat Pho, Wat Arun Ratcha-
wararam and Wat Prayurawongsawat, otherwise 

THE REAL TEST FOR 
ITS LONG-TERM 
SIGNIFICANCE, 
HOWEVER, WILL BE 
HOW THE BANGKOK 
ART BIENNALE’S 
MANAGEMENT 
TEAM CAN SUSTAIN 
IT, ESPECIALLY IN 
TERMS OF FUNDING 
AND AUDIENCE 
ENGAGEMENT
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จาก ายสง แ์ละสาธารณชนมาตลอด การได้เห็นทีมภัณฑารักษ์ท�างานกับพ้ืนท่ีท่ีมีความ
อ่อนไหวมากขนาดน้ัน ไปจนถึงลักษณะทางกายภาพของแต่ละวัด จึงเ นเร่ืองท่ีนาสนใจ
เราไม่ได้เห็นอะไรท่ีไม่เจริญตาเจริญใจจากผลงานกว่า  ชินท่ีเข้ามาป สัิมพันธ์ส่ือสาร
กับสิงแวดล้อมและประวัติศาสตร์ท่ีมันเข้าไปต้ังอยู่ น่ันส่งผลให้เกิดผลงานท่ีผู้ชมเข้าถึงและ
เข้าใจได้ ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยหลากหลายแนวคิดและระดับชั้นของความหมาย
และการตีความ

การเกิดข้ึนของเบียนนาเล่รายการน้ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน และสร้างความ
คุ้นเคยกับศิลปะในสังคมไทยเท่าน้ัน แต่มันยังเ นโอกาสท่ีศิล นไทยจะได้แสดงผลงานบน
เวทีเดียวกันร่วมกับศิล นจากนานาชาติด้วย “ e ond liss” เบิกโรงด้วยน้�าเสียงที่
เหมาะสมยิงต่อการชิมลาง ในขณะท่ีการเมืองและวั นธรรมเช่ือมโยงถึงกันอย่าง บั อ้น 
เราหวังว่าความเ นอิสระทางศิลปะจะเกิดขึ้นและได้รับการพั นาอย่างต่อเนองในภาย 
ภาคหน้า

บททดสอบท่ีแท้จริงของทีมผู้จัด ang o  rt iennale คือพวกเขาจะรักษาความต่อเนอง 
และพลวัตเอาไว้ได้อย่างไร โดยเฉพาะในเร่ืองของทุนสนับสนุนและการให้ความสนใจของ 
ผู้ชมท่ัวไป บางทีถ้าหากเบียนนาเล่สามารถพิสูจน์อิทธิพลของมันต่อ  ของประเทศได้  
มันก็อาจจะมีช่องทางอ่ืนๆ เพิมข้ึนมามากกว่าน้ ส�าหรับการสร้างความเ อง ใูนด้านศิลปะ
และวั นธรรมท่ีแม้จะเ นสิงท่ีใครๆ ก็เรียกร้องต้องการ หากแต่มีเพียงไม่ก่ีมือท่ีหยิบย่ืน 
การสนับสนุนทางการเงินมาให้ เราหวังเ นอย่างยิงว่าสิงน้ันจะเกิดข้ึน

known as Wat Prayoon. Site-specific contemporary art installations were 
placed within the holy grounds, all spread out in different corners. It may 
seem obvious to have art within the gates of great monuments as many 
host cities do incorporate such into their religious buildings but for Thai-
land, where these temples are fiercely protected by both the Sangha and 
the public, it was definitely interesting to see how the curators worked with 
much sensitivity towards the location and the physical structures of each 
temple. Not an eye-sore in sight, over 30 different works of art communi-
cated with the environment and history, giving the audience both easily 
digested pieces and conceptually layered works. 

With the launch of such event, not only does the biennale create jobs and 
work experience in the arts for Thailand, where such is already so far and 
few between, but featured local artists can also benefit from having a home 
turf to show their artistic creations via such a large international stage. 
‘Beyond Bliss’ certainly opened with voice and is appropriate for testing 
the waters. Whilst politics and culture are complicatedly linked, the artistic 
autonomy is hopefully here to stay and will develop over the years to come.

The real test for its long-term significance, however, will be how the Bang-
kok Art Biennale’s management team can sustain it, especially in terms of 
funding and audience engagement. Perhaps if the biennale can prove its 
influence on the national GDP, then maybe more channels can be created, 
for art and culture is so highly in demand, yet only a few support it finan-
cially. So here’s hoping.

bkkartbiennale.com

9-10 hat ill ou eave ehind  ผลงานเ รามิกเน้อขาวรูปหัวกะโหลกกว่า  ชิน บนพื้นทางเดินระเบียงคดโดย นโน สาระบุตร จัดแสดงที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 11 odiac ouses ประติมากรรมโดย 
มณเฑียร บุญมา จัดแสดงที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 12 ข้ามจักรวาล cross the niverse and e ond  งานศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ของ สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนย์ จัดแสดงที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

9-10 NINO SARABUTRA’S ‘WHAT WILL YOU LEAVE BEHIND?’ IS COMPRISED OF MORE THAN 100,000 PIECES OF WHITE CERAMIC SKULLS PLACED ON WAT PRAYURAWONGSAWAT WORAWIHAN’S CURVED-ROOF FLOOR 11 
MONTIEN BOONMA’S SCULPTURE ‘ZODIAC HOUSES’ AT WAT PRAYURAWONGSAWAT WORAWIHAN 12 SANITAS PRADITTASNEE’S SITE-SPECIFIC INSTALLATION ‘ACROSS THE UNIVERSE AND BEYOND’ AT WAT ARUN RATCHA-
WARARAM RATCHAWARAMAHAWIHAN
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TEXT: PIMPAKAPORN PORNPENG
PHOTO COURTESY OF THE PHOTOGRAPHERS 

BANGKOK BIENNIAL 2018
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WITHOUT THE CONVENTIONAL STRUCTURE OF A BIENNALE – SPONSORS, ARTISTIC 
DIRECTOR, CURATORIAL TEAM AND THEME, THE FIRST EDITION OF BANGKOK BIENNIAL 
HAS PROVED THAT THERE’S ANOTHER WAY TO ORGANIZE AN ART FESTIVAL
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1 บรรยากาศวันเ ดเทศกาล ang o  iennial  2 ang o  iennial uideboo  3 บรรยากาศการเต้นแอโรบิกในวันเ ดเทศกาลที่สะพานพระราม 

1 THE ATMOSPHERE ON THE OPENING DAY OF THE BANGKOK BIENNIAL 2018 2 GUIDEBOOK FOR THE BANGKOK BIENNIAL 3 AEROBIC DANCING UNDER RAMA VIII BRIDGE ON THE BIENNIAL’S OPENING DAY

2018 was a great year for the people of Bangkok with the city welcoming 
two major art festivals held almost simultaneously. And despite having 
similar names that confused audiences as to if these were the same event 
or not, Bangkok Art Biennale and Bangkok Biennial barely had anything 
in common.

Compared to other festivals of a similar nature, Bangkok Biennial is a 
world of true artistic freedom. The intention behind its conception is to 
allow for Bangkok Biennial to exist free from all rules brought about by 
the power structures and norms that other art festivals have conformed to. 
Such structure, which is normally made up of investors, sponsors, insti-
tutes, a chief curator and curatorial team, is made absent to allay the top- 
down creative control. The role of the organizer, apart from the opening 
event that took place under Rama VIII Bridge, was to be a hub providing  
information about all the pavilions participating in the event (with a plat-
form that works similar to Wikipedia where each pavilion contributes its 
own content). A compact-sized guidebook was also created for festival-
goers to use as they roamed the art spaces emerging scattered across 
Bangkok.

Such approach resulted in Bangkok Biennial being the international art 
festival with the largest number of participating artists. 249 artists from 
26 countries brought their works to 73 pavilions where each operated 
independently under its own creative and artistic control. They were free 
to put together exhibitions wherever they wanted and talk about whatever 
issues they wanted through their works of art. The upside that ensued 
was that the event worked like a magic pill getting people in the art world  
going, organizing art exhibitions all over Bangkok, from inside and outside 
of art galleries, at public spaces and in temples to more private spaces 
such as the artists’ own homes and studios, which were turned into semi- 
public venues (advance appointments were needed for a visit). The other  
good thing was how Bangkok Biennial worked pretty much like a ‘field-
work’ that allowed for artists to engage in the entire process of their ex- 
hibitions, from finding the venue, writing a budget proposal, installing 
the works, managing the exhibition all the way to preparing welcoming 
goody bags for the opening day. This led to another advantage that the 
event has brought because exhibition openings became a platform that 
brought artists, writers, art students and interested individuals together. 
The greater the frequency of exhibition openings, the stronger and more 
extensive the artistic network will become.

In this article, art4d brings you intros to art pavilions that exhibited some 
interesting interactions with their surrounding contexts, from Charoen 
Contemporaries Pavilion, 454/278-281, and The House of Flowing Re-
flection to RE/FORM/ING PATANI, which took place in Pattani province 
of Thailand.

น้ถือเ น ดีส�าหรับคนกรุงเทพ  ท่ีมีเทศกาลศิลปะถึงสองรายการจัดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกัน 
น่ันคือ ang o  rt iennale และ ang o  iennial จนหลายๆ คนสับสนว่ามันเ นงาน
เดียวกันหรือคนละงาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าช่ืองานจะคล้ายๆ กัน แต่ท้ังสองงานน้ก็แทบ
จะไม่มีอะไรเหมือนกันแม้แต่น้อย

ถ้าเทียบกับเบียนนาเล่อ่ืนๆ ang o  iennial คือโลกเสรีของศิลปะท่ีแท้จริง ความต้ังใจ
ของผู้จัดคือการท�าให้ ang o  iennial ปราศจากก เกณฑ์ของโครงสร้างเชิงอ�านาจตาม
ขนบของการจัดงานท่ีเบียนนาเล่อ่ืนๆ มี โครงสร้างท่ีประกอบไปด้วย นายทุน ผู้สนับสนุน 
สถาบัน หัวหน้าและทีมภัณฑารักษ์ถูกตัดออกไปเพื่อไม่ให้มีอ�านาจแบบ top do n ใน
งานน้ ส่วนบทบาทของผู้จัด นอกจากจัดงานเ ดท่ีใต้สะพานพระราม  จะท�าหน้าท่ีเ นแค่
ศูนย์กลางที่คอยรวบรวมข้อมูลพาวิลเลียนที่เข้าร่วมในครั้งน้ ด้วยการสร้างแพลต อร์ม
เหมือนกับ i ipedia ข้ึนมาให้แต่ละพาวิลเลียนเข้ามากรอกข้อมูลกันเอง  และเ นผู้จัดท�า 
guide boo  เล่มเล็กๆ ไว้ให้เราใช้เ นลายแทงเดินดูงานตามจุดต่างๆ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ang o  iennial กลายเ นมหกรรมศิลปะนานาชาติที่มีศิล นเข้าร่วม
มากท่ีสุด น่ันคือ  คน จาก  ประเทศ นับเ นท้ังหมด  พาวิลเลียน ท่ีแต่ละพาวิล
เลียนเ นอิสระจากกัน ใครใคร่จัดงานท่ีไหนก็ “จัด” อยากจะน�าเสนอเร่ืองอะไรก็ “ท�า” ข้อดี
ท่ีตามมาคือ ป เิสธไม่ได้ว่า ang o  iennial คร้ังน้เหมือนเ นยาวิเศษท่ีกระตุ้นให้ศิล น
รวมตัวกันจัดนิทรรศการศิลปะกันท่ัวเมืองท้ังในแกลเลอร่ี ตามพ้ืนท่ีสาธารณะ วัด รวมไปถึง
พ้ืนท่ีส่วนตัว ท่ีศิล นเปล่ียนบ้าน  สตูดิโอของตัวเองให้กลายเ นพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ เพราะต้อง
นัดกับศิล นก่อนถึงจะเข้าไปได้  ข้อดีถัดมาคือ ang o  iennial เ นวิชาภาคสนามให้
ศิล นได้ท�านิทรรศการต้ังแต่เริมจนจบ ต้ังแต่หาท่ีจัดแสดง เขียนโครงการของบประมาณ  
ติดต้ังงาน บริหารนิทรรศการ ไปจนถึงจัดเตรียมของเล็กๆ น้อยๆ ไว้ต้อนรับแขกในวันเ ด
นิทรรศการ ึ่งก็น�ามาสู่ข้อดีอีกข้อ เพราะพิธีเ ดนิทรรศการเ นพื้นที่ทีี่ท�าให้ศิล น  
นักเขียน นักศึกษาศิลปะ และผู้สนใจทั่วไปได้มาเจอกัน การเ ดนิทรรศการถี่ๆ ท�าให้
เครือข่ายของคนท�างานศิลปะเชื่อมต่อกัน และมีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงมากขึ้นในอนาคต 

ในบทความน้ art d จะแนะน�าพาวิลเลียนท่ีท�างานศิลปะกับบริบทของพ้ืนท่ีได้นาสนใจดังน้ 
haroen ontemporaries avilion   และ he ouse of lo ing eflec

tion รวมไปถึง   ที่แตกตัวจากกรุงเทพ  ไปจัดไกลถึงจังหวัด
ตตาน 
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Charoen Contemporaries is an art collective whose 
members, Nut Srisuwan, Pojai Akratanakul, Napat 
Vatanakuljaras, Pongsakorn Yananissorn and Abhijan 
Gupta, used the ‘Praisaneeyakarn’ building as the 
venue for their PostScripts exhibition. The building 
has accommodated a number of functionalities. It 
was originally built as a 1:75 model of Thailand’s 
first Mail & Telegraph Office building (demolished 
as a result of Phra Pok Klao Bridge) in 2003 and 
later used as the Museum of Postal Affairs in 2009 
before it was left unoccupied until its latest role 
acting as the venue of one of Bangkok Biennial’s 
pavilions.

‘Monument of Time,’ the concept of PostScripts 
exhibition resonated with the ‘Monument of Time’ 
status of the Praisaneeyakarn building, from the illu- 
minated sign ‘A Monument to Taste, A Monument  
to Heritage’ (2018) that Miti Ruangkritya used to 
replace the postal building’s original sign to ‘Time 
Freezer’ (2018) by Kansuda Panprom, a fridge in- 
stalled inside the building amidst the echoing sounds 
of utensils, cars honking, etc. as if the space was 
still occupied. The artist linked the functionalities  
of a paper and the fridge together, viewing this 
household appliance as a tool that ‘extends time’ 

haroen ontemporaries กลุ่มนักป ิบัติการศิลปะของ ณัฐ 
ศรีสุวรรณ พอใจ อัครธนกุล ณภัทร วั นกุลจรัส พงศกรณ์ 
ญาณะณิสสร และ bhi an upta ใช้ไปรสนยาคาร เ นที่จัด
นิทรรศการ ost crips หลังจากอาคารน้ถูกเปล่ียนการใช้งาน
มาหลายครั้ง เดิมทีมันถูกสร้างขึ้นเ นอาคารจ�าลองในสัดส่วน 

 ของอาคารไปรษณย์โทรเลขแห่งแรกของไทย ที่ถูกทุบ 
เพราะการสร้างสะพานพระปกเกล้า  ใน  พ ศ   ก่อนจะ
ถูกใช้เ นพิพิธภัณฑ์การส่ือสารไปรษณย์ต้ังแต่  พ ศ   
และถูกทิงร้างในเวลาต่อมา จนกระทั่งกลายมาเ นพาวิลเลียน
ใน ang o  iennial คร้ังน้

“ onument of ime” คอนเ ป็ต์ของพวก อ้นทับกันกับความ 
เ น “อนุสรณ์สถานแห่งกาลเวลา” ของไปรสนยาคารพอดิบพอดี  
ต้ังแต่ปายไ   onument to aste   onument to eritage   

 ท่ี มิติ เรืองก ตยา เอาไปติดแทนท่ีปายไปรษณย์เดิม
หน้าทางเข้า แช่เวลา   โดย กัลย์สุดา ปานพรม คือ

4 haroen ontemporaries avilion 5 แช่เวลา  โดย กัลย์สุดา ปานพรม 6 ผ้าใบของงาน olden our  from  minutes ago to hat is et to come 

4 CHAROEN CONTEMPORARIES’ PAVILION 5 ‘TIME FREEZER’ (2018) BY KANSUDA PANPROM 6 A CANVAS OF ‘GOLDEN HOUR: FROM 8 MINUTES AGO TO WHAT IS YET TO COME’ (2018)

4

5

DESPITE HAVING SIMILAR NAMES THAT 
CONFUSED AUDIENCES AS TO IF THESE 
WERE THE SAME EVENT OR NOT, BANGKOK 
ART BIENNALE AND BANGKOK BIENNIAL 
BARELY HAD ANYTHING IN COMMON

M
IT

I R
U

AN
G

K
R

IT
YA

YE
 K

H
AN

T

38

Bangkok Biennial 2018_art4d265.indd   38 12/21/18   2:25 AM



ตู้เย็นที่ถูกเอาไปตั้งไว้ภายในอาคาร ส่งเสียงกระทบกันของช้อนส้อม เสียงแตรรถ ล  
ราวกับว่ายังมีคนอยู่ในน้ัน ศิล นเช่ือมโยง งก์ช่ันของกระดาษกับตู้เย็นเข้าด้วยกัน และมอง
ว่าตู้เย็นก็เ นเคร่ืองมือส�าหรับ “ยืดเวลา” ในท่ีน้คือการถนอมอาหาร  ไม่ต่างอะไรกับการ
จดบันทึกลงกระดาษและการสร้างอนุสรณ์สถานเ นเคร่ืองเตือนความจ�า หรือ olden our   
from  minutes ago to hat is et to come  โดย ศรภัทร ภัทราคร ที่ตั้งอยู่
ภายนอกอาคาร กระจกขนาดใหญ่บานน้เหมือนไม่มี งก์ช่ันการใช้งาน จนกระท่ังถึงเวลาท่ี
พอเหมาะพอเจาะ กระจกจะสะท้อนแสงอาทิตย์ทะลุผ่านหน้าต่างของอาคาร ไปปราก เ น 
“หน้าต่างแสง” บนผ้าใบท่ีขึงเตรียมไว้ด้านหลังอาคาร ต�าแหนงของผ้าใบน้ันเ นต�าแหนง
เดียวกันกับจุดท่ีอาคารหลังน้ก�าลังจะถูกต่อเติมออกไป ศิล นปล่อยให้คนดูตีความเอาเองว่า 
“ภาพของอนาคต” ท่ีจะเกิดข้ึนเพียงไม่ถึง  นาทีต่อวันน้ันหมายความว่าอย่างไร 

(in this case, the process of food preservation), which bears no difference 
from the documentation of something on a piece of paper or through the  
construction of a monument, which all serve as reminders of things. ‘Golden  
Hour: from 8 minutes ago to what is yet to come’ (2018) by Sornrapat 
Patharakorn is situated outside of the building. This particular large mirror  
doesn’t seem to have any specific functionality until the right time comes 
and it begins to reflect the sunlight coming through the building’s windows. 
The light window then appears on the canvas set up at the back of the 
building. The location of the canvas is where the annex is going to be built 
while the artist grants viewers freedom of interpretation about the future 
image that will happen for only 10 minutes each day.
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อีกพาวิลเลียนท่ีน�าอาคารเก่ามาใช้คือ he ouse of lo ing eflections โดยกลุ่ม oom 
ong ollective ท่ีใช้อาคาร “เอียะเ ง้” ริมถนนเจริญกรุงเ นท่ีจัด ความพิเศษของอาคาร

น้คือมันเ นอาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถา ตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิก
สยามเพราะยังสามารถเก็บองค์ประกอบของอาคารที่คล้ายกับโครงสร้างเรือส�าเภาไว้ได้ 
lo   โดย eanne en an assus ได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของผู้คนท่ีรายล้อม

ตึกอยู่ งานชินน้ฉายอยู่บนผนังปูนเปลือยช้ัน  ของอาคาร เ นวิดีโอผักตบชวาท่ีก�าลังไหล
ไปตามกระแสน้�าตามล�าคลอง ชวนให้นึกถึงเม่ือคร้ังถนนมังกรท่ีอยู่บริเวณด้านล่างตัวอาคาร
ยังคงเ นล�าคลองก่อนจะถูกท�าให้เ นถนนในสมัยรัชกาลท่ี  พ้องไปด้วยกันกับตัวอักษร
ภาษาจีนจากชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอพยพมายังเอเชียตะวันออกเฉยงใต้  

Another old building turned alternative art space is The House of Flowing 
Reflections by Moom Mong Collective. A building named ‘Eah Seng’ on 
Charoen Krung Road, the designated venue of the pavilion, was awarded 
the ASA Architectural Conservation Award by the Association of Siamese 
Architects for its preserved architectural compositions inspired by the 
shape of the Chinese junk ship. ‘Flow’ (2018) by Jeanne Penjan Lassus 
takes inspiration from the way of life of people in the area surrounding 
the building. The footage of water hyacinths floating on streaming water 
projected on the exposed concrete wall on the third floor of the building 
reminds one of the time when the area below Thanon Mangkon was still 
a waterway before it was turned into a road in the reign of King Rama VI, 
resonating with the Chinese letters symbolizing the message of the over-
seas Chinese immigrants who migrated to the Southeast Asian region.
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7 lo   โดย eanne en an assus 8 ouse of lo ing eflections avilion 9  avilion 10 us   โดย am irada

7 ‘FLOW’ (2018) BY JEANNE PENJAN LASSUS 8 HOUSE OF FLOWING REFLECTIONS’ PAVILION 9 454/278-281 PAVILION 10 ‘DUSK’ (2018) BY PAM VIRADA

 avilion เ นพาวิลเลียนท่ีให้ความรู้สึกเ นส่วนตัว 
มากกว่าท่ีอ่ืนๆ unch iratmalee คิวเรเตอร์นิทรรศการน้ น�าบ้าน 
หลังเก่าของตัวเองมาเ นพ้ืนท่ีนิทรรศการ แต่ผลท่ีได้คือมันกลับท�าให้ 
บ้านเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานในฐานะบ้านได้กลับมาเ นบ้านอีกคร้ัง otes  
on atriarch  ภาพถ่ายห้องนอนของ คมน์ธัช ณ พัทลุง
ติดอยู่ที่ชานพัก lo estreng e gonna treat the bac side  
as important as the front side   ระ งัผ้าของ anielle  
ro n แขวนอยู่กลางบ้าน ในขณะที่ us   วิดีโอผ้าบน 

ราวตากของ am irada ต้ังอยู่นอกระเบียง ในพ้ืนท่ีเดียวกับ  
pg  เศษเส้ียวของภาพถ่ายเม่ือ  ท่ีแล้วท่ี 

กู้คืนมาได้จาก าร์ดดิสก์ของ มิติ เรืองก ตยา โดยเฉพาะกับ nd 
ho  should  start telling ou about the place  left behind 

 ของ unch iratmalee ข้อความบนแผ่นกระดาษถูกแปะ
อยู่ตามบริเวณพ้ืนท่ีจัดแสดง บอกเล่าถึงเหตุการณ์เก่ียวกับช่วงเวลา
หรือบุคคลที่ชวนให้ผู้ชมคิดถึงความเ นอยู่ของคนในบ้านหลังน้ใน
อดีต ชินงานท้ังหมดท�าให้พ้ืนท่ีบ้านกลับคืนมาคนละแบบกับท่ีมันเคย
เ น เม่ือเร่ืองเล่าจากศิล นคาบเก่ียวอยู่บนความจริง และผู้ชมแยก
ไม่ออกว่าท้ังหมดน้เ นเร่ืองจริงหรือเ นเพียงข้อความท่ีถูกเขียนข้ึน

454/278-281 Pavilion is more private than most spaces.  
Punch Viratmalee, the exhibition’s curator, turned her 
old house into an exhibition space, causing its unoccu- 
pied space to regain its status as a home. ‘Notes on 
Matriarch’ (2017) features photographs of Komtouch 
Napattaloong displayed at the landing of the house’s 
staircase. Suspended at the center of the house is ‘Klok- 
kestreng (We gonna treat the backside as important as  
the front side)’ (2018), a bell that Danielle Brown created  
out of fabric. ‘Dusk’ (2018) is Pam Virada’s video of clothes 
displayed on the clothesline out at the terrace. Within 
the same space, one can also see ‘J288x431-04443.
jpg’ (2018), a fragment of photographs taken 10 years 
ago salvaged from Miti Ruangkritya’s hard disk. ‘And 
how should I start telling you about the place I left 
behind’ (2018) by Punch Viratmalee, an installation of 
different pieces of paper, each with a message on it, 
found throughout the space The work tells the stories 
of incidents and periods of time that get viewers to con- 
template the people who used to live in the house. Every  
exhibited work brings a sense of space back to the house. 
There is also a sense of obscurity with the messages 
on the papers as viewers are left to ponder whether 
those stories are real or fabricated by the artist. 

9

10

THERE IS ALSO A SENSE OF OBSCURITY WITH 
THE MESSAGES ON THE PAPERS AS VIEWERS 
ARE LEFT TO PONDER WHETHER THOSE STORIES 
ARE REAL OR FABRICATED BY THE ARTIST
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นอกจากพาวิลเลียนในกรุงเทพ  บางจังหวัดในพ้ืนท่ีประเทศไทย 
ยังได้เ นส่วนหน่ึงของเทศกาลในคร้ังน้ด้วย  

 ท่ีจัดข้ึนท่ี art space ถึง  แห่ง ในจังหวัด ตตาน ถือเ น 
งานที่ดึงกลุ่มผู้ชมจากเมืองหลวงลงไปยังพื้นที่สามจังหวัดได ้
ไม่น้อยทีเดียว การเกิดขึ้น   avilion 
สะท้อนมุมมองท่ีนาสนใจน่ันคือ การแสดงถึงบทบาท “ผู้ผลิตวาท
กรรม” โดยไม่ข้ึนตรงกับศูนย์กลางอย่างกรุงเทพ  และการส่ง
เสียงของชาวมลายูผ่านงานศิลปะ ในผลงาน ntitled  
โสภิดา รัตตะ น�าเศษเส้ือผ้าชินเล็กมากมายมาผูกยาวต่อกันเ น
ร่างแหวางบนทรายสีขาวของหาดดาโตะ เ นงานอินสตอลเลช่ั
นท่ีเ ดให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการผูกผ้าตาข่ายผืนน้ให้
กว้างและยาวข้ึนเร่ือยๆ ผลงานชินน้ต่อต้านค�านิยาม “พ้ืนท่ีสีแดง”
จากทางกรุงเทพ  ท่ีลดทอนอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีแต่ภาพ “ความรุนแรง” เท่านั้น ด้วยการน�าเสนออีก
ด้านจริงๆ ของ ตตาน น่ันคือวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับท้องทะเลอัน
เรียบง่าย

นอกจากวันเ ดงาน ang o  iennial ท่ีเนยนจัดไปพร้อมกับ
กิจกรรมเต้นแอโรบิกใต้สะพานพระราม  ึ่งท�าให้กิจกรรม
ธรรมดาๆ ที่มีทุกวันตอนเย็น กลายเ นส่วนหนึ่งของเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยไป ในระหว่าง  เดือนของกิจกรรม ป ิเสธไม่
ได้ว่าเราไม่ค่อยเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ชมท่ัวไปเท่าไหร่นัก ไม่ว่า 
จะด้วยเหตุเพราะท่ีต้ังของพาวิลเลียนน้ันไม่สาธารณะ “เพียงพอ”  
เ ดให้คนท่ัวไปจะเข้าถึงได้ การประชาสัมพันธ์งานท่ีไม่ได้ขยาย
ออกไปยังส่ือหลัก หรือไม่ก็เ นเพราะผลงานมันไม่เตะตาพอท่ี
จะเชิญชวนให้คนทั่วไปถ่ายรูปอัพรูปลงอินสตาแกรมกันเกๆ 
ผู้ชมของ ang o  iennial จึงไม่ได้เ น “ใครก็ได้” อย่างที่
ปราก มากมายในวันเ ดงาน อย่างไรก็ตาม ญหาเร่ืองความ
หลากหลายของคนดูก็อาจจะเ นจุดแข็งของ ang o  iennial  
เพราะเท่ากับว่า จ�านวนของผู้ชมไม่ได้เ นตัวแปรท่ีส�าคัญส�าหรับ 
การท�างานศิลปะและการจัดเทศกาลศิลปะมากเกินไปจนสูญ
เสียอิสระในการท�างาน

Apart from the pavilions in Bangkok, the festival 
has made its way to other provinces of Thailand. 
RE/FORM/ING PATANI was held at three different  
art spaces in Pattani, attracting art enthusiasts down  
to the three southern provinces that have long been  
trapped in an insurgency. The birth of RE/FORM/
ING PATANI Pavilion reflects an interesting point 
of view from the role of a discourse generator that 
doesn’t necessarily have to answer to Bangkok as 
a result of the country’s over-centralization of power. 
The voices of the Malay population are expressed 
into the work ‘Untitled’ (2018) by Sopida  Ratta, who 
tied up countless pieces of cloth into an expansive 
net that is laid over the white sand of Datok Beach. 
The installation piece invites people to participate 
and expand the size of the net to be even larger and 
longer. The work is an anti-Bangkok established 
discourse that has long diminished the identity of 
the three provinces only to ‘violence,’ presenting 
the other and ‘real’ side of the Pattani where the way
of life is simple and deeply associated with the sea.

Apart from the opening of Bangkok Biennial, which 
took place almost seamlessly alongside the daily 
aerobic activity under Rama VIII Bridge and success-
fully integrated ordinary evening exercise into a part  
of the Contemporary art festival, it’s undeniable that  
throughout the three-month duration of the festival, 
the participation of the general public has still been 
rather minimal. Perhaps it’s the locations of the  
pavilions that are not public enough for most peo-
ple to access or maybe it’s the works that are not 
visually appealing enough for an Instagram snap, 
but it seems like the viewers of Bangkok Biennial 
haven’t really been ‘anybody’ like the way the opening 
had managed to attract. Nevertheless, the issue 
over the diversity of viewers can become Bangkok 
Biennial’s strength because it can simply mean that 
the number of viewers is not an important enough 
factor that will affect the artistic freedom of artists, 
artistic processes and the direction of the festival 
after all.

bangkokbiennial.com

11 ntitled  โดย โสภิดา รัตตา 12 บรรยากาศวันเ ดนิทรรศการ   ที่ชายหาดดาโตะ

11 ‘UNTITLED’ (2018) BY SOPIDA RATTA 12 ATMOSPHERE OF RE/FORM/ING PATANI’S OPENING DAY AT DATOK BEACH11

12

THE WORK IS AN ANTI-
BANGKOK ESTABLISHED 
DISCOURSE THAT 
PRESENT THE OTHER 
AND ‘REAL’ SIDE OF 
THE PATTANI WHERE 
THE WAY OF LIFE IS 
SIMPLE AND DEEPLY 
ASSOCIATED WITH 
THE SEA
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1

TEXT & PHOTO: NAPAT CHARITBUTRA

THAILAND BIENNALE, 
KRABI 2018
INTRODUCING THE ART BIENNALE SUPPORTED BY THE TAXES OF THAI CITIZENS WHERE 
YOU CAN FIND CONTEMPORARY ART HIDING AMONG THE GREAT NATURE
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1 ision  โดย gnas runglevicius ผลงาน sound installation บนเกาะปอดะ 2 ulse  ormation  โดย amille orment บนเกาะปอดะ  
3 obod  ose  ased on a e tor   โดย a rhofer hata ติดตั้งที่สวนสาธารณะธารา 

1 ‘VISION’ (2018) BY IGNAS KRUNGLEVICIUS  SOUND INSTALLATION ART AT PODA ISLAND 2 ‘PULSE - FORMATION’ (2018) BY CAMILLE NORMENT AT PODA ISLAND  
3 ‘NOBODY NOSE : BASED ON FAKE STORY’ (2018) BY MAYRHOFER-OHATA AT THARA PARK

2

3
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4 o unrise o unset  โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ และสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ติดตั้ง
ที่กระบี่รีสอร์ท 5 ere  here  ver here  ro ect nother ountr   rabi  โดย 
lfredo  sabel uili an บริเวณถ้�าพระนาง 6 o age in ime  โดย u ur logico 

ติดตั้งที่สวนสาธารณะธารา 7 นาวาพญานาคาแห่งกระบี่  โดยยุรี เกนสาคู จอดอยู่
บริเวณเทศบาลส่วนเหนอ

4 ‘NO SUNRISE NO SUNSET’ (2018) BY SURIYA UMPANSIRIRATANA  AT KRABI RESORT  
5 ‘HERE, THERE, EVERYWHERE: PROJECT ANOTHER COUNTRY - KRABI’ (2018) BY ALFREDO  
& ISABEL AQUILIZAN AT PHRA NANG CAVE 6 ‘VOYAGE IN TIME’ (2018) BY LUXURYLOGICO AT  
THARA PARK 7 ‘NAGABI TRANSFERRY’ (2018) BY YUREE KENSAKU AT KRABI TOWN (NORTH)

4
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8 onument for olitude  โดย eung hi o บนเกาะปอดะ 9 liding the order  โดย ong haophanit และ laire 
boussier บริเวณหาดไร่เลย์ 10 host sland  โดย ap ffice กลุ่มศิล นจาก ่องกง ติดตั้งบริเวณหาดนพรัตน์ธารา 

8 ‘MONUMENT FOR SOLITUDE’ (2018) BY LEUNG CHI WO AT PODA ISLAND 9 ‘GLIDING THE BORDER’ (2018) BY VONG PHAOPHANIT AND CLAIRE 
OBOUSSIER AT RAILAY BEACH 10 ‘GHOST ISLAND’ (2018) BY MAP OFFICE, HONG KONG COLLECTIVE ARTIST AT NOPPHARAT THARA BEACH

9
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hailand iennale  rabi  มีส�านักงานศิลปวั นธรรมร่วมสมัย กระทรวงวั นธรรม  
และจังหวัดกระบ่ี เ นเจ้าภาพจัดงาน โดยได้ iang iehong เ นคิวเรเตอร์หลักของรายการ 
งานศิลปะกว่า  ชิน ถูกวางไปตามจุดต่างๆ ของจังหวัดกระบ่ี เริมต้ังแต่งานประติมากรรม
จากศิล นท้องถินท่ีกระจายตัวอยู่สองข้างถนนจากสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบ่ีถึงตัวเมือง  
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอย่าง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เทศบาล
เมืองกระบี่ ไปจนถึงธารโบกขรณ และแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอย่างท่าปอมคลอง
สองน้�า ึ่งท�าให้ hailand iennale กลายมาเ นเบียนนาเล่แรกในไทยที่สถานที่จัดงาน
ท้ังหมดเ นพ้ืนท่ีกลางแจ้ง 
 
ค�าถามที่ตามมาคือ กระบี่พร้อมหรือไม่ที่จะจัดงานระดับเทศกาลศิลปะ  การเลือกกระบี่
ประเดิมเ นท่ีจัดเบียนนาเล่คร้ังแรกไม่ได้เกิดข้ึนลอยๆ ถ้ามองย้อนกลับไป เราจะเห็นความ
พยายามผลักดันให้กระบ่ีเ นเมืองศิลปะมาระยะหน่ึงแล้ว เริมต้ังแต่การได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกลุ่ม  จังหวัดภาคใต้ งอันดามัน จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้วั นธรรมอันดามัน 
เ นพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนเก่ียวกับวั นธรรมของห้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ง
อันดามัน หรือความพยายามแต่งแต้มบรรยากาศสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการน�างาน 
ประติมากรรมไปประดับตามจุดต่างๆ ในตัวเมือง ทั้งหมดน้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัดไม่ต่างอะไรกับวัตถุประสงค์ของการจัดเบียนนาเล่ หรือ
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง สนามบินนานาชาติของกระบ่ีก�าลังพั นาอย่างต่อเนอง 
ส่วนในด้านการเดินทางในเมืองน้ัน ถึงแม้กระบ่ีจะยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะท่ีดี แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่าการเดินทางไปแต่ละจุดในเมืองค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวไม่ว่าจะทางทะเลและ
ทางบก 

ถึงแม้จะถูกปูทางมาเร่ือยๆ แต่การเกิดข้ึนของเบียนนาเล่คร้ังน้ ก็ต่างไปจากทุกๆ สิงท่ีเคย
เกิดข้ึนมา การบ้านท่ีผู้จัดต้องท�าคือการ educate คนในเมืองว่าอะไรคือศิลปะร่วมสมัย  
การเตรียมความพร้อมในลักษณะน้ไม่ได้ท�าแบบท่ือๆ ด้วยการลิสต์เ นข้อๆ ว่าศิลปะจะให้ 
อะไรกับชุมชนบ้าง  แนนอนว่าล�าพังแค่การโน้มน้าวให้ชุมชนเชื่อว่าการน�าศิล นเข้ามา
ท�างานในพื้นที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นนั้นคงไม่เพียงพอ ท�าไมพวกเขายังต้องการ
ศิลปะอีกละ  เพราะแค่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีกระบ่ีมีก็สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจาก
ท่ัวโลกได้อยู่แล้ว 

ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ hailand iennale ตัวหน่ึง เ นเร่ืองราวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ  
ท่ีพบว่าอยู่มาวันหน่ึง ภายในเมืองกระบ่ีก็เต็มไปด้วยปายประชาสัมพันธ์งานศิลปะช่ืออ่าน
ยากๆ พ่อของเธออ่านว่า “อาเบเล่”  เธอเจอเข้ากับ ร่ังคนหน่ึงท่ีเรียกตัวเองว่า “อาทิตย์”  
ผู้ถือกล้องถ่ายรูป แอบติดตามเธอไปหลายๆ แห่ง และรู้สึกตกใจปนร�าคาญว่าท�าไม ร่ังคน
น้ันถึงต่ืนตาต่ืนใจไปกับวั นธรรมท้องถินท่ีเธอเห็นชินตาอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเ นการผูกผ้า
เรือหัวโทง การท�าผ้าบาติก หรือแม้กระท่ังควายตัวหน่ึงในทุ่งนา นายอาทิตย์คนน้ันตามมา
เจอเธอบนชายหาดขณะก�าลังขีดๆ เขียนๆ สีลงบนผ้าใบ เธอจึงตัดสินใจถาม ร่ังคนน้ันว่า
มาท�าอะไรท่ีน โดยการใช้ google translate แปล  นายอาทิตย์ตอบกลับมาว่าเขาก�าลัง
หาแรงบันดาลใจ และเฉลยว่าท่ีเธอเรียกเขาว่าอาทิตย์ๆ น้ัน จริงๆ แล้วเขาคือ artist ต่างหาก

ถึงแม้จะชัดเจนว่าวิดีโอน้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์เทศกาลศิลปะในวงกว้าง แต่ก็
ป เิสธไม่ได้ว่ามันก�าลังส่ือสารกับคนในพ้ืนท่ี เด็กผู้หญิงเ นเหมือนตัวแทนของคนในพ้ืนท่ี
ท่ีไม่เคยได้ยินช่ือเทศกาลศิลปะแบบน้มาก่อน ส่วนฉากตอนท่ีหนุ่ม ร่ังโชว์ภาพท่ีเขาถ่ายใน
กล้องน้ัน ก็เ นการเอามุมมองของคนนอกท่ีมีต่อพ้ืนท่ีกลับมาให้คนในดูว่า นอกเหนอจาก
ธรรมชาติท่ีสวยงาม วิถีชีวิตท่ีพวกเขาเห็นกันชินตาทุกๆ วันน้ันก็มีคุณค่าไม่แพ้กัน

Thailand Biennale, Krabi 2018 co-hosted by the Office of Contemporary Art 
and Culture, Ministry of Culture and Krabi province with Jiang Jiehong as the 
chief curator, brings over 50 art pieces to various venues of the seafront 
town. The works range from sculptures by local artists scattered on both 
sides of the road from Krabi International Airport to the city center, instal-
lations at Noppharat Thara Beach - Phi Phi Islands National Park, to areas 
in Krabi Town, Than Bok Khorani National Park and other ecotourism desti-
nations like Tha Pom Khlong Song Nam. This makes Thailand Biennale the 
first biennale in Thailand with 100% outdoor exhibition venues. 

The question that follows is whether Krabi is ready to host an international 
art festival of such scale. Choosing Krabi as the debut venue isn’t something 
that came out of nowhere. Looking back, we’ve seen an attempt to advocate 
Krabi to become an art city for quite some time, whether it’s the financial 
support coming from five Andaman provinces for the establishment of 
Andaman Cultural Center or the endeavor to bring a creative atmosphere 
to the area with sculptures being placed in different spots in the city center. 
Everything is intended to promote the province’s tourism industry, which is 
something along the same lines as the objective of this biennale. In terms of 
the city’s infrastructure, there has been continual development invested in 
the improvement of Krabi International Airport and while the public transpor-
tation system isn’t exactly the most ideal, the commute to see the artworks 
(both inland and at sea) is surprisingly convenient. 

While the way has been paved, the genesis of this biennale is quite different 
from its precedents. The homework that the organizer had to work out was 
how to educate people in the city about what exactly Contemporary art is. 
Such preparation is not just simply checking things off the list of how and 
what art can do to a community, and certainly persuading the local com-
munity to believe that bringing artists into the area can potentially generate 
more income for the locals wouldn’t be enough. Why would Krabi need art 
when its magical nature alone can attract travelers from around the world 
anyway?

One of Thailand Biennale’s promotional videos tells the story of a little girl 
who finds out that one day the city of Krabi is full of all these signs promoting 
an art festival whose name is difficult to pronounce (her father reads it out 
as a-be-le). She meets a foreigner who calls himself ‘Atit’ (Thai word for the 
sun) who takes his camera everywhere he goes as he follows her around to 
different places. Bewildered and a bit annoyed by how excited he seems to 
be by these local cultures she sees every day, from tying the head of a local 
fisherman boat with a piece of fabric for good luck to Batik textile making or 
even a buffalo in a rice paddy field, everything seems mesmerizing to him. 
The man found her again at a beach and while he was doodling with colors 
on a frame of canvas, she decides to ask him about his purpose coming here 
(using Google Translate, of course), and Mr. Atit replied that he was looking 
for inspiration before finally revealing that the name Atit she constantly calls 
him is actually ‘artist.’ 

Although it’s pretty clear that the video aims to promote the festival to reach a 
wider audience group, it is undeniably obvious that it is communicating with 
the locals with the girl representing the Krabi residents who may have never 
heard about an art festival of such name. The scene where the foreign man 
shows her the images in his camera is pretty much a look into the outsider’s 
perspective and how the local way of life that seems mundane for the locals 
is just as valuable as the beautiful nature the province is known for.

What the organizer is trying to say through this video isn’t the answer to the 
‘What is Contemporary art?’ question but more of an introduction of ‘art and 
cultural tourism,’ which corresponds with the province’s objective that aims 
for the art festival to serve as a reminder for the locals to be more appre-
ciative of their culture. Nevertheless, the use of art festival as a tool to 
attract tourists doesn’t go quite as planned and the irony here is that it isn’t 
exactly the result of the quality of the biennale itself (although insufficient 
promotion can be one of the reasons), but something that has more to do 
with the boat accident in Phuket, which took place earlier in July of 2018. 

IF THE MINISTRY OF CULTURE COULD 
SPARE A SUM OF BUDGET SPENT ON 
THE MAKING OF TENS OF FILMS TO 
PROMOTE A NATIONALISTIC BELIEF 
REGARDING AN ART FESTIVAL OF 
SUCH INTERPRETATIVE CONTENT, 
THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 IS 
WORTH ALL THE SUPPORT
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สิงที่ผู้จัดก�าลังสื่อสารกับคนในพื้นที่ไม่ใช่ค�าตอบต่อค�าถามว่า “อะไรคือศิลปะร่วมสมัย” 
แต่ก�าลังแนะน�าให้รู้จัก “การท่องเท่ียวเชิงศิลปะวั นธรรม” สอดรับกับวัตถุประสงค์ของทาง
จังหวัดท่ีต้องการให้งานศิลปะช่วยเตือนใจให้คนหันมารักษามรดกทางวั นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การใช้เทศกาลศิลปะเ นตัวดึงดูดนักท่องเท่ียวคร้ังน้ดูจะไม่เข้าเปาท่ีพวกเขาหวังไว้
เท่าไหร่ และท่ีตลกร้ายคือมันไม่ได้เ นผลมาจากคุณภาพของเบียนนาเล่ ต้องยอมรับว่า
การประชาสัมพันธ์งานท่ีไม่เพียงพอก็เ นสาเหตุหน่ึง  แต่มันเ นเพราะข่าวเรือนักท่องเท่ียว
ชาวจีนล่มเม่ือช่วงเดือนกรก าคมท่ีผ่านมาต่างหาก

กลับมาท่ีผลงานศิลปะใน hailand iennale คร้ังน้กันบ้าง ข้อจ�ากัดเร่ืองการขนส่งกลายมา
เ นสภาพบังคับที่ท�าให้ศิล นต้องท�างานร่วมกับช่างท้องถินและคนในพื้นที่โดยปริยาย  
งานแทบทุกชินในเทศกาลศิลปะรายการน้เ น มือชาวกระบี่ทั้งสิน ตัวอย่างที่นาสนใจคือ 
oming ommunit   โดย alentina arga เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างศิล น

และชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีร่วมกันบันทึกท้ังเร่ืองราวในชีวิตประจ�าวัน ประวัติศาสตร์ ความเช่ือลง
ไปในอิฐแต่ละก้อน ก่อนจะน�ามาก่อเ นเสารูปร่างหน้าตาประหลาดบนหาดทรายด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะกลาง นอกจากการกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาระหว่างคนในพ้ืนท่ี การปราก
ตัวของงานร่วมสมัยชินน้ยังท�าให้พ้ืนท่ีตรงน้ันกลับมามีชีวิตและได้รับการดูแลรักษาจากชาว
บ้านอีกคร้ังหน่ึง

ธีม dge of the onderland หรือช่ือไทยว่า “สุดขอบ าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” อาจ ง 
ดู นๆ จนท�าให้เราคิดไปว่างานศิลปะเบียนนาเล่คร้ังน้จะให้ความรู้สึกประหน่ึงเดินอยู่ในดิส  
นย์แลนด์ ตัวอย่างผลงานท่ีเล่นกับบริบทของกระบ่ีได้ดีคงจะเ น  olven ท่ีตีความค�าว่า 
“เกาะ” ออกมาด้วยน้�าเสียงท่ี งดูเศร้าและเดียวดาย id ou leave our island   
ผลงาน sound installation ภายในบ้านไม้ริมทะเล สร้างโดยสถาปนิกท้องถิน บัญชา มะ  
และช่างก่อสร้าง บังนุ  เ นเสียงบทสนทนาตอบโต้กันในเรื่องของการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต
ในต่างแดน เร่ืองราวจากคนประมาณ  คนน้ันกระจัดกระจาย และไม่เรียงเ นเส้นตรง แต่
เม่ือค�าพูดว่า “ฉันมีความสุขในการท�างาน” “ he people are ver  close  he  share their 
dinner” “ hen  come to this island   come for holida ” “ฉันไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านของ
ฉันช่ืออะไร ” “ here s our famil ” และ “คุณได้ออกจากเกาะไหม ” ค่อยๆ ร้อยต่อกัน
อย่างกระท่อนกระแท่น การเดินทางไปท่ีไหนสักแห่งและติดอยู่ท่ีน่ันเ นเวลานานก็ไม่ใช่เร่ือง
ท่ีมีความสุขอีกต่อไป id ou leave our island ต้ังอยู่บนปลายหาดนพรัตน์ธารา และบ้าน
สีม่วงแห่งน้จะตัดขาดจากโลกภายนอก กลายเ นเกาะอย่างสมบูรณ์เม่ือน้�าทะเลข้ึน

เ นผลลัพธ์ที่นาแปลกใจเมื่องานศิลปะแบบ sound art ดูจะท�างานได้ดีกับพื้นที่กลางแจ้ง 
นอกจาก id ou leave our island ที่พูดถึงข้างต้น isions  ผลงาน sound 
installation โดย gnas runglevi us ทั้งที่ติดตั้งบนเกาะปอดะ และอุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณน้ันเ นอีกผลงานท่ีดึงเอาสถาพแวดล้อมมาเ นส่วนหน่ึงของผลงานได้อย่างดีใน
ชนิดที่ว่าไม่จ�าเ นต้อง งออกว่าผลงานพูดถึงอะไรก็พอจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับ
เสียงและภาพตรงน้ันได้ไม่ยาก ลองนึกภาพขณะก�าลังเดินอยู่บนทางเดินเปล่ียวๆ กลางปา
เขาแล้วมีเสียงพระสวดออกมาจากล�าโพงเล็กๆ ดู  

นอกจากงานอินสตอลเลช่ัน ubber ife  โดย ศราวุธ ดวงจ�าปา ท่ีถูกวางห่างออก
ไปจากจุดแสดงงานหลัก และข้อจ�ากัดบางประการท่ีท�าให้งานบางชินไม่สามารถสร้างข้ึนมา
ได้จริง โดยเฉพาะบนเกาะปอดะ  และข่าวการแบนงานของศิล นบางคน การ grouping 
งานศิลปะในแต่ละจุดน้ันค่อนข้างท�าได้ดี โดยเฉพาะการรวมกลุ่มงานศิลปะข้ึนมาเ นหย่อมๆ
ในแต่ละจุดให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปแล้วไม่รู้สึกว่าเสียเท่ียว ท่ีนาสนใจคือการติดต้ังผลงาน
ในธารโบกขรณ ในมุมมองหนึ่งมันอาจดูเหมือนยาก ทั้งการล�าเลียงผลงานชินใหญ่ๆ เข้า
ไปตามทางเดินแคบๆ หรือการดูแลรักษางานศิลปะในสภาพอากาศท่ีแปรปรวนชนิดท่ีสลับ
จาก นตกมาเ นแดดเปร้ียงได้ในไม่ถึง  นาที อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดท่ีว่าน้ก็กลับกลาย
มาเ นจุดแข็งในการสร้างเส้นเร่ืองของนิทรรศการ ขอบเขตของอุทยานแห่งชาติกลายเ น
การล้อมกรอบพ้ืนท่ี และเส้นทางเดินท่ีถูกวางไว้เ นโครงข่ายของธารโบกขรณกลายเ นการ
จัดล�าดับการเข้าถึงผลงานแต่ละชินไปโดยปริยาย 

ถ้ามองว่ากระทรวงวั นธรรมแบ่งงบประมาณจากงบสนับสนุนสร้างภาพยนตร์รณรงค์ให้
คนรักชาติ หลายสิบเร่ือง  มาจัดงานเทศกาลศิลปะท่ีมีเน้อหาปลายเ ดกว้างต่อการตีความ
มากกว่า การจัดงาน hailand iennale  rabi  ขึ้นที่จังหวัดกระบี่คงเ นเรื่องที่ 
นาสนับสนุนจริงๆ อีกสอง ถัดไป hailand iennale จะย้ายไปจัดในจังหวัดอื่นๆ ได้ยิน
มาว่าอาจจะเ นนครราชสีมา ต้องรอดูว่าการย้ายไปจัดงานในเมืองท่ีมีภาพลักษณ์ของเมือง
ท่องเที่ยวลดลงมา ทางผู้จัดจะหยิบประเด็นไหนมาตั้งเ นธีม และเราหวังเ นอย่างยิงว่า 
hailand iennale จะถูกจัดข้ึนตลอดไป

Back to the artworks featured in the first Thailand Biennale. The limitation of 
transportation has become a condition that forces the artists to work with 
local builders and people, causing the production of almost every work of art 
in this festival to be done by Krabi locals. One interesting example is ‘Coming 
Community’ (2018) by Valentina Karga. Created from a collaboration between 
the artist and the local community who share a space where they together 
document stories happening in their everyday lives, including history and 
beliefs, on a number of bricks. The bricks are later constructed into an unusual 
looking pillar standing on the eastern end of the beach on Klang Island. In 
addition to its role as a conversation stimulator among community members,
the emergence of this Contemporary art piece has brought the area back to life 
with the locals taking better care of the beach than they had been previously. 

The theme ‘Edge of the Wonderland’ may sound a bit dreamy and could ea-
sily get people expecting this art biennale to be like a walk through Disneyland. 
One of the artists who plays with the context of Krabi quite well is A.K. Dolven. 
He interprets the word ‘island’ in a rather sad and isolating tone with ‘Did you 
leave your Island’ (2018), a sound installation piece inside a seaside wooden 
house (built by local architect Bancha Ma and builder, Bang Nu). Viewers 
hear the sounds of a reciprocating conversation about adjusting to life in 
a foreign land. Stories from the three people are scattered and non-linear 
with spoken words like “I’m happy with my work,” “The people are very close. 
They share their dinner,” “When I come to this island. I come for holiday”, 
“I don’t know what my neighbor’s name is,” “Where’s your family,” and “Did 
you leave your island? I come for Holiday” are incoherently woven, creating a 
feeling that traveling to and being stuck somewhere for an extended period 
of time is not always a happy experience. ‘Did you leave your island’ can be 
found at the end of Noppharat Thara Beach. This violet house is completely 
disconnected from the outside world and transformed into an island once 
the water level rises. 

It’s a surprising consequence to see sound art pieces work this well with 
outdoor spaces. In addition to the earlier mentioned ‘Did you leave your 
island,’ ‘Visions’ (2018), a sound installation by Ignas Krunglevi us installed 
on Poda Island and Than Bok Khorani National Park is another work that 
impressively engages its surrounding nature to the point where we don’t 
even have to hear the exact words that are being said, yet we are able to 
easily sense something from the sounds and images we’re experiencing 
(imagine walking on a long isolated path in the middle of the jungle with the 
sound of monks chanting coming from a small speaker).

Apart from ‘Rubber Life’, (2018) by Saravudth Duangjumpa, which is installed 
quite a distance from the main exhibition venue, and certain limitations that 
caused some of the works to be unbuildable (particularly on Poda Island), 
and the news about the banning of some of the works, the grouping of works 
in each venue is executed quite impressively. The way the works are put in 
different clusters also makes each trip more satisfying for festival goers. The 
interesting thing is the installation of works inside Than Bok Khorani National 
Park, which in a way, can be a challenge, whether for the transportation of 
sizable art pieces through a narrow path, or the maintenance of the works 
under the extremely unpredictable island climate where stormy rain switches 
to unbelievably sunny skies within the span of 10 minutes. Nevertheless, such
limitations have become strong points in the way the exhibition’s narrative 
has developed. The physical boundary of a national park becomes a perimeter 
while the curated routes of Than Bok Khorani National Park serve as circu-
lation and a hierarchy in which each of the works is experienced. 

To think that if the Ministry of Culture could spare something from a substantial 
sum of budget spent on the making of tens of films to promote a nationalistic
belief regarding an art festival of such open-ended and interpretative content, 
Thailand Biennale, Krabi 2018 is worth all the support. No matter what the 
next destination will be for Thailand Biennale (we heard word that Nakhon 
Ratchasima may be chosen as the next venue), or what theme it will be held 
under, we wish for nothing but a long and lasting future for Thailand Biennale.

thailandbiennale.org
thaiairways.com
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INTERVIEWED BY REBECCA VICKERS
PHOTO COURTESY OF KHONKAEN MANIFESTO EXCEPT AS NOTED

KHONKAEN MANIFESTO 2018
INSTEAD OF USING THE WORD ‘BIENNALE,’ KHONKAEN MANIFESTO POINTS OUT 
THAT THE ROLE OF ART MUST BE SOMETHING BEYOND AESTHETIC EXPRESSION
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1 lider  โดย อดิศักดิ ภูผา 

1 ‘SLIDER’ (2018) BY ADISAK PHUPA

สิ่งที่ศิลปะและการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีร่วมกันคือการ
เป็นสารกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในหมู่ผู้ชม และการ
ที่ตัวมันก็จะถูกสิ่งที่ตัวมันเองก่อร่างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ 
กิจกรรม หรือถ้อยแถลง ย้อนกลับมานิยามตัวมันเองใน
ตอนท้ายสุด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะเป็น
พื้นที่ศิลปะเพื่อสร้างวาทกรรมบางอย่าง (ไม่นับถึงกิจกรรม
ทางการเมือง) ก็เป็นสิทธ์ิอันชอบธรรมท่ีคนปกติสามัญลุกข้ึน 
มาทำาได้โดยไม่ผิด art4d มีโอกาสได้พูดคุยกับ ถนอม ชาภักดี  
ผู้อำานวยการศิลป์และภัณฑารักษ์ของ Khonkaen Manifesto  
(ขอนแก่นแม่นอีหลี) เทศกาลศิลปะนอกกระแส (หรือใต้ดิน?)  
ที่มุ่งสำารวจความคิดเห็นของสังคม ชุมชน และวงการศิลปะ 
ต่อความสำาคัญของการทำางานสร้างสรรค์ ในฐานะเครื่องมือ 
ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ / ยกระดับสถานะของคนชายขอบ 
ให้กลายเป็น “คู่สนทนา” ท่ีทัดเทียมกับผู้พูด เม่ือพูดถึงสุนทรีย- 
ศาสตร์ของการต่อต้าน มันคงจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นี่เอง ที่ผู้ชม
และศิลปินได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันบนงานศิลปะ และ
กิจกรรมที่ตัวผู้จัดเองสร้างขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สำาหรับการ 
แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ 

Art and activism share a common adeptness at  
eliciting dialog with the very audiences for whom 
they are rendered, and are equally described by the 
responses they provoke as they are by the objects, 
actions or words they embody. Creating a public 
space for discourse through art (let alone activism)  
is, however, also the privilege of a life lived where 
such rights exist. art4d spoke with Thanom Chapakdee, 
Artistic Director and Curator of Khonkaen Manifesto 
2018, an alternative art festival exploring “community 
art and a participatory perspective” about the impor-
tance of calling upon creative practice as a means to 
develop a relationship with those whom we speak not 
at, or to, but with. When it comes to works and words 
of aesthetic resistance, perhaps it is the pairing of 
where such interchange is spoken and with whom 
that grants real meaning – as our actions and our art 
create a space that both embodies its beliefs, and 
invites others to do the same.  
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art4d: The term ‘manifesto’ evokes a feeling of the 
Khonkaen Manifesto event being a start of some-
thing rather than a presentation of or reflection upon 
that which has already been created and achieved. 
I like the energy that comes with that word. Why did 
you choose the term ‘manifesto’?
Thanom Chapakdee: For this exhibition I wanted some- 
thing that was anti the idea of a biennale or an art 
festival, because I am thinking that art, in our time, is 
not just only visual art but it can also be about ordinary 
people and everyone can be manifested themselves, 
as art. When the Communists used the term manifesto 
in 1847, that was about the society, politics and the 
people. I am using the term manifesto because during 
the 1930s or 1940s, Khon Kaen was used as a model 
and a base to announce the plan to develop the region 
around this area of Thailand, including the development 
of Khon Kaen University and Chiang Mai University. It 
reminded me of when a dictator announces their plan 
for development so why not use that word, manifesto, 
instead of biennale? I use it for the idea of acting as  
an art and an activist movement. 

art4d: Is this also why you chose Khon Kaen? Was it 
this history of the city that called for the event to be 
staged there? 
TC: Yes. Field Marshal Sarit Thanarat used Khon Kaen 
as a model to mobilize and modernize Thailand’s north- 
eastern Isaan region and at that time he cooperated with 
the government to develop Mittraphap Road running 
from Saraburi to Nong Khai, just in front of the GF 
Building. There were many changes for the people in 
Isaan and it was also at that time that people began 
setting up against the Thai state as well. 

art4d: Do the results of those efforts remain visible  
in Khon Kaen today? 
TC: It is quite relevant and quite visible. When this plan  
was announced it created separation between the Com- 
munist party and the people. Next year I want to launch 
the manifesto project in Nakhon Phanom province be-
cause that was where the Communist project launched 
their first use of guns against the State on the 7th of 
August. I want to visit the site and the people there  
who joined the Communist party. They are still alive 
and still remember what that day was like. I want to 
bring up this history that the state has tried to delete.  

art4d: Could you talk about the significance of the  
exhibition space? I understand that the project aims 
to bring to light the ways in which economic expan-
sion and development has suppressed the local com- 
munity. Why did you feel the GF Building was the 
most fitting space within this community to house 
dialog around such predicaments brought about by 
“progress”?
TC: The GF Building itself housed a financial company 
during the 90s. For me, it is a kind of metaphor for the 
making of a gap between people and people themselves.  
When the roads and modernization came, many things 
changed. The poor people were pushed out of the way 
of the city and another class of people were created 
within, which created a gap between rich and poor. The 
GF Building collapsed during the Tom Yum Kung crisis 
and the middle class people in Isaan lost everything. 
The aim of the manifesto is to let ordinary people have 
a voice by using their art. The people in the community 
around there said that this building is normally a white-
collar working building and ordinary people cannot 

art4d: คำาว่า ‘manifesto’ ปลุกความรู้สึกนึกคิดที่อยู่เบื้องหลัง
งานอย่าง Khonkaen Manifesto ในฐานะของจุุดเริ่มต้นของบาง
สิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นการนำาเสนอและภาพสะท้อนของ 
สิ่งที่มีอยู่หรือประสบผลสำาเร็จไปแล้ว เราชอบพลังงานที่มากับ
คำานั้น ทำาไมคุณถึงเลือกใช้คำานี้ 
Thanom Chapakdee: กับงานน้ ผมอยากได้อะไรท่ีเ นเหมือน
การต่อต้านแนวคิดของงานเบียนนาเล่หรือเทศกาลศิลปะ เพราะ
ผมคิดว่าศิลปะไม่ได้มีแค่เพียงทัศนศิลป แต่เก่ียวพันกับคนธรรมดา
ท่ัวไปและทุกคนก็สามารถแสดงออกตัวตนในฐานะศิล นหรือผ่าน
ศิลปะ ตอนท่ีคอมมิวนิสต์ใช้ค�า manifesto ในช่วง   มันเ น
เร่ืองของสังคม การเมือง และประชาชน ผมใช้ค�าน้เพราะในช่วง
ทศวรรษ s หรือ s ขอนแก่นถูกใช้เ นต้นแบบและฐาน
ของแผนพั นาภูมิภาคอีสาน รวมไปถึงการพั นามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มันท�าให้ผมนึกไปถึงเวลาท่ี
เผด็จการประกาศแผนพั นาประเทศ ก็เลยคิดว่าท�าไมเราไม่ใช้ 
ค�าว่า manifesto แทนค�าว่า biennale ไปเลยล่ะ ผมใช้มันเพ่ือแสดง
แนวคิดของการแสดงออกศิลปะและการเคล่ือนไหวแบบหน่ึงด้วย

art4d: น่ีคือเหตุผลว่าทำาไมคุณถึงเลือกขอนแก่นด้วยหรือเปล่า  
มันเป็นเพราะประวัติศาสตร์ส่วนน้ีของเมืองด้วยหรือไม่ท่ีทำาให้ 
งานน้ีต้องเกิดข้ึนท่ีน่ี
TC: ใช่ จอมพลส ษดิ ธนะรัชต์ ใช้ขอนแก่นเ นเมืองต้นแบบใน
การขับเคล่ือนและท�าให้อีสานก้าวเข้าสู่ความเ นสมัยใหม่ และใน
ตอนน้ันเขาท�างานร่วมมือกับรัฐบาลในการพั นาถนนมิตรภาพ ท่ี
วิงจากสระบุรีไปถึงหนองคาย ึง่ตัดผ่านหน้าอาคาร  เลย มันมี
ความเปล่ียนแปลงมากมายเกิดข้ึนกับคนอีสานและมันก็เ นเวลาท่ี
คนเริมจะลุกข้ึนมาต่อต้านรัฐกันมากข้ึน

art4d: ผลลัพธ์ของความพยายามน้ียังปรากฏให้เห็นในขอนแก่น
ในวันน้ีไหม
TC: มันก็ยังมีความเก่ียวข้องและเห็นได้ชัดมากอยู่ ตอนท่ีแผนน้ถูก
ประกาศออกมา มันสร้างความแตกแยกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
และประชาชนเ นอย่างมาก ใน หน้า ผมต้ังใจจะจัด manifesto ท่ี
จังหวัดนครพนมเพราะน่ันคือท่ีๆ โครงการจาก ายคอมมิวนิสต์
เก่ียวกับการใช้อาวุธต่อต้านรัฐถูกริเริมข้ึนในวันท่ี  สิงหาคม ผม
ไปดูพ้ืนท่ีและได้เห็นคนท่ีน่ันท่ีเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ พวกเขา
ยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันน้และก็ยังจ�าได้ดีว่าวันนั้นเ นอย่างไร ผม
อยากจะเอาประวัติศาสตร์น้กลับเข้ามาอยู่ในการรับรู้อีกครั้งหลัง
จากที่รัฐพยายามจะลบมันออกไปจากความทรงจ�าของผู้คน

art4d: เราเข้าใจว่าการจัดงานคร้ังน้ีมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้
คนกลับมาสนใจ ผลกระทบของการพัฒนาและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีมากดทับชุมชน ทำาไมคุณถึงรู้สึกว่าอาคาร GF เหมาะ
สมท่ีสุดท่ีจะรองรับบทสนทนาท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับปัญหาต่างๆ ท่ี
เป็นผลพวงจากความเจริญท่ีเกิดข้ึน

I WANTED SOMETHING  
THAT WAS ANTI THE 
IDEA OF A BIENNALE 
OR AN ART FESTIVAL, 
BECAUSE I AM THINKING  
THAT ART, IN OUR TIME, 
IS NOT JUST ONLY 
VISUAL ART
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2 THANOM CHAPAKDEE 3 ‘FIELD MARSHAL SARIT THANARAT’S WORDING’  (2018) BY PRATEEP SUTHATHONGTHAI 4 ‘JUNTA CONNECTION’ (2018) BY GUERRILLA BOYS  
5 ‘BLUEPRINT (PORTRAIT, PHA-ANG-GRID, HOUSE AND VS’ (2018) BY NIPAN ORANNIWESNA IN COLLABORATION WITH RYO ORANNIWESNA

get in or be involved; it is like a strange place for them. When we opened this 
building they just came and could see what happened and wonder, why could 
we never get in here before? People from around Khon Kaen came to visit 
the site not just only for the art, but also for the building itself. Of course, for the 
first time, it was also a kind of survey to see how we could deal with the people, 
and how we could ask them to join. 

art4d: Could we talk a bit about the events that unfolded on the opening day?
TC: On the 6th we planned to march at 10 AM from Democracy Monument in 
Khon Kaen to the Field Marshal Sarit Thanarat monument, and then walk to Huak 
Society and back to YMD Art Space, [two other art venues exhibiting work as 
a part of the manifesto], lastly gathering together at the GF Building around 3 
o’clock. The military security told me that if we were walking with more than five 
people, that would be illegal and in Khon Kaen they are also still using Article 
44. The military security visited me on the 2nd, 3rd, 4th and 5th of October when 
we were preparing to install. On the 2nd of October they asked me what we 
were going to do. I said that we were creating an art exhibition and they asked 
me why we were not using a gallery or a museum in Khon Kaen. I told them 
that we asked the museum in Khon Kaen but they would not allow us to show 
there, which is why we were in this abandoned building. On the 3rd they came 
again and they asked me about the details and the concept of the work. I said 
it was protesting things about the environment such as the dam and the river. 
At 2 o’clock they came again and they wanted to see the work that we were 
showing. I said that it was not nearly finished because the artists had not come 
to install yet. At 4 o’clock they came again and they said that some of the work 
was quite sensitive. They asked me not to show work about Pai Dao Din, 112 
and the monarchy or about Prayut Chan-o-cha; they banned these three topics 
from this show. So, I had to take out the works that focused on these subjects. 
A lot of people were concerned and working with the image of Pai Dao Din. 

art4d: Do you feel the attention from the military may have succeeded in 
contributing to the relevance of, and perhaps urgency and/or necessity for, 
the event?
TC: In some ways, yes. But the legality they push on is that if I show this then I 
want to separate the state, another is that it is against the monarchy. But I want 
to make this manifesto move on and not just be stuck in one way, or in one 
work. 

art4d: Many of the works included in the exhibition were performative and 
installation-based works, both of which evoke a feeling of the artist’s goals 
being realized in the here and now alongside the audience’s presence. What 
were some of the common qualities you were looking for in the works of 
those artists invited to contribute to the exhibition?

TC: อาคาร  เองนั้นถูกใช้เ นส�านักงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ในช่วงทศวรรษ 
s ส�าหรับผมแล้วน้ัน มันเ นเหมือนสัญลักษณ์ของการสร้างช่องว่างระหว่างประชาชนด้วย

กันเอง เมื่อถนนหนทางตัดผ่านและกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเ นสมัยใหม ่
มาถึง หลายสิงหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป คนจนถูกผลักออกจากเมือง กลุ่มคนอีกชนชั้น 
ไหลเข้าไปในเมือง ึง่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย อาคาร  ล่มสลายลงในช่วง 
วิก ตต้มย�ากุ้งและชนช้ันกลางในอีสานก็สูญเสียทุกอย่าง จุดมุ่งหมายของ manifesto คือการ
ปล่อยให้คนธรรมดาได้เปล่งเสียงของพวกเขาออกมาโดยมีศิลปะเ นส่ือ ผู้คนในชุมชนรอบๆ 
บอกว่าอาคารน้คือท่ีท�างานของพวก hite collar คนกลุ่มมนุษย์เงินเดือนท่ีน่ังท�างานในห้องแอร์  
คนทั่วไปก็เข้าไปในตึกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่โลกของเขา มันเ นเหมือนพื้นที่ประหลาดที่เ น
เอกเทศจากบริบทแวดล้อม ตอนท่ีเราเ ดอาคารน้ พวกเขาได้เข้ามาเห็นว่ามันมีอะไรเกิดข้ึน 
แล้วก็สงสัยว่าท�าไมพวกเขาไม่เคยได้เข้ามาในน้มาก่อน คนจากท่ัวขอนแก่นเข้ามาดูพ้ืนท่ีไม่ใช่
แค่เพราะพวกเขาจะมาดูงานศิลปะอย่างเดียว แต่พวกเขาอยากมาเห็นข้างในอาคารน้ แนนอน
ว่าในครั้งแรก มันก็เ นเหมือนการส�ารวจเพื่อดูว่าเราจะรับมือกับคนที่เข้ามาอย่างไร และจะ
ชักชวนให้เขาเข้าร่วมในวิธีไหนได้บ้าง

art4d: อยากให้คุณช่วยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวันเปิดงาน
TC: เราวางแผนว่าในวันท่ี  ตุลาคม เราจะเริมเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ีขอนแก่น 
ไปที่อนุสาวรีย์ จอมพลส ษดิ ธนะรัชต์ แล้วเราก็จะเดินต่อไปที่  ociet   rt 
pace พื้นที่ศิลปะที่จัดแสดงงานส่วนหนึ่งของ manifesto  แล้วเราจะไปรวมตัวกันที่อาคาร 
 เ นที่สุดท้ายตอนราวๆ สามโมงเย็น ทางทหารเขาก็มาบอกว่าถ้าเราเดินขบวนมากกว่า 

ห้าคนก็จะถือเ นการชุมนุมที่ผิดก หมายตามมาตรา  ึ่งยังมีผลบังคับใช้ในขอนแก่นอยู่  
มีเจ้าหน้าที่ทหารมาพบผมในวันที่  ตุลาคม ตอนที่เราก�าลังเตรียมติดตั้งงานกันอยู่ วันที่  
 ตุลาคม พวกเขาถามผมว่าเราก�าลังจะท�าอะไรกัน ผมก็บอกเขาว่าเราก�าลังเตรียมงานนิทรรศ  

การศิลปะ เขาก็ถามต่อว่าท�าไมเราไม่ใช้แกลเลอร่ีหรือพิพิธภัณฑ์ในขอนแก่นล่ะ  ผมก็บอกว่า 
เราขอไปแล้วแต่เขาไม่ให้ เราถึงต้องมาจัดงานท่ีตึกร้างนไง วันท่ี  ตุลาคม เขาก็มากันอีก แล้ว 
ก็เริมถามผมถึงรายละเอียดแนวคิดของงาน ผมก็บอกว่ามันเ นการประท้วงเร่ืองสิงแวดล้อม  
เขื่อนแม่น้�าอะไรแบบนั้น ในบ่ายวันเดียวกันนั้น เขาก็มาอีก แล้วก็บอกว่าอยากเห็นงานที่เรา
ก�าลังเตรียมกันอยู่ ผมก็ว่างานมันยังไม่เสร็จเลย ยังเหลืออีกเยอะเพราะศิล นเขาก็ยังไม่ได้ 
เข้ามาติดต้ัง พอส่ีโมงเขาก็มากันอีกรอบ แล้วก็บอกเราว่างานบางชินมันพูดถึงประเด็นท่ีอ่อนไหว 
เขาบอกว่าไม่ให้ผมแสดงงานท่ีเก่ียวกับไผ่ดาวดิน ก หมายมาตรา  ราชวงศ์ และประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พวกเขาแบนประเด็นพวกน้ออกจากงาน ผมก็เลยต้องเอาออก ก็มีหลายคนท่ีกังวล
และมีหลายคนท่ีท�างานท่ีมีภาพของไผ่ดาวดินมาเก่ียวข้อง

art4d: คุณคิดว่าความสนใจจากทางทหารอาจจะเป็นสิ่งที่ทำาให้งานมีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นความเร่งรัดที่กระตุ้นให้เกิดการจัดงานนี้ขึ้นมาไหม 
TC: ในบางแง่มุมก็ใช่ แต่การที่เขายกเอาเรื่องความถูกต้องทางก หมายมาพูด มันกลายเ น 
การท�าให้ผมเหมือนคนท่ีต้องการแบ่งแยกประเทศ เ นคนต่อต้านราชวงศ์ ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แล้ว
ผมแค่อยากให้ manifesto น้เดินหน้าต่อไปได้และไม่ติดขัดอยู่เพราะงานชินเดียวหรือแนวทาง
เพียงทางเดียว
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6 ido  o n  โดย โดม ถังแดง 7 olam  โดย olam us and ll hidsa and 8  assacre  โดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง 
9 erformance ith the or  of  love ou in m  heart  โดยศิล นเพอ อร์แมน ์ วิลาวัลย์ เวียงทอง และอินสตอเลชั่นโดย เสริมสิน ไพรินทร์

6 ‘WIDOW TOWN’ (2018) BY DOME THANGDANG 7 ‘MOLAM’ (2018)  BY MOLAM BUS AND ALL THIDSA BAND 8 ‘A MASSACRE’ (2018) BY NUTDANAI JITBUNJONG
9 ‘PERFORMANCE WITH THE WORK OF I LOVE YOU IN MY HEART’ (2018) BY PERFORMANCE ARTIST WILAWAN WIANGTHONG AND INSTALLATION BY SERMSIN PHAIRIN

art4d: งานหลายชิ้นในนิทรรศการเป็นงานเพอฟอร์แมนซ์และอินสตอลเลชั่น ซึ่งเป็นงาน
ศิลปะท่ีสร้างสถานการณ์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวศิลปิน - ผู้ชมในช่ัวขณะหน่ึง คุณสมบัติ
ใดเป็นส่ิงท่ีคุณมองหาในงานศิลปะของศิลปินท่ีถูกเชิญมาเข้าร่วมในงานคร้ังน้ี
TC: สิงท่ีผมให้ความส�าคัญเ นอันดับแรกเม่ือผมเริมวางแผนท่ีจะท�างานน้ก็คือผมขอให้ศิล น
น�าเสนอไอเดียของ esthetics of esistance การต่อต้านสิงท่ีเ นกระแสหลัก รัฐ หรืออะไรก็
แล้วแต่ที่พวกเขาไม่เคยท�ามาก่อน นั่นเ นเหตุผลว่าท�าไมเมื่อพวกเขาเห็นอาคาร เห็นสเป  
ภายในน้ัน เขาจึงท�างานศิลปะออกมาให้กลืนไปเ นหน่ึงเดียวกับบริบท 

art4d: ศิลปะและการกระทำาอะไรก็แล้วแต่ มักจะอ้างอิงไปถึงบริบท (หรือประวัติศาสตร์) และ
แสดงความคิดเห็นต่อส่ิงน้ัน พวกเขามีวิธีการทำางานกับบริบทยังไงบ้าง และในฐานะคิวเรเตอร์ 
คุณสนับสนุนการทำางานของศิลปินในทิศทางไหนบ้าง
TC: อย่างหน่ึงเลยคือการแนะน�าวั นธรรมใหม่เข้าไปในพ้ืนท่ี คนท่ีนไม่เคยไปงานอะไรแบบน้
มาก่อน ผมหมายถึง พวกเขาไม่เคยสัมผัสกับไอเดียร่วมสมัย หรือการน�างานศิลปะไปจัดวางลง
ในพ้ืนท่ีๆ หน่ึง ผู้ชมบางคนไม่เคยไปแกลเลอร่ีหรือพิพิธภัณฑ์ด้วย ้�า พอพวกเขามาท่ีน สิงแรก
ท่ีพวกเขารู้สึกเลยคือความตกใจไม่คุ้นเคย ว่านคืองานศิลปะเหรอ  ท�าไมมันถึงเ นงานศิลปะล่ะ 
ผมอยากจะสร้างสิงท่ีเ นเหมือนถ้อยแถลงของงานข้ึนมาและให้มันต้ังค�าถามกับคนดู ก่อนท่ีจะ
สร้างความทรงจ�า สิงต่อมาคือการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือท่ีคนจะได้ตระหนักว่าศิลปะอยู่ท่ีไหนก็ได้ ผมอยาก 
ให้สาธารณะชนเข้าใจว่าศิลปะ  พ้ืนท่ีศิลปะน้ันสามารถเกิดข้ึนท่ีไหนตรงไหนก็ได้

art4d: งานนี้มีศิลปินเข้าร่วมมากกว่า 50 คน มีคนไหนบ้างที่งานของเขาทำาให้คุณรู้สึกว่า
มันตอบโจทย์และความตั้งใจของ manifesto ได้มากที่สุด
TC: งานท่ีสร้างแรงกระเพ่ือมมากท่ีสุดคืองานของ ณัฐดนัย จิตต์บรรจง ท่ีใช้เก้าอ้ีมะขามในการ 
อ้างอิงถึงเหตุการณ์  ตุลา  ผมคิดว่างานน้เ นแลนด์มาร์คของงานชินน้เลย อีกงานหน่ึงโดย  
เจษ า ต้ังตระกูลวงศ์ ท่ีศิล นเขียนข้อความลงบนก�าแพงห้อง เม่ือเรามองไปยังทิศท่ีงานของ 
เขาแสดงอยู่ เราจะเห็นโรงพยาบาล ศิล นท�ารีเสิร์ชโดยเข้าไปพูดคุยกับผู้คนในโรงพยาบาล
และคนไข้ท่ีพูดกับเขาถึงความจริงท่ีว่าพวกเขาไม่มีเงินมากพอท่ีจะนอนในห้องท่ีมีแอร์ อีกด้าน 
หน่ึงเขาก็พูดถึงแรงงานพม่าและการเข้ามาท�างานในขอนแก่นในฐานะของแรงงานผิดก หมาย  
น่ันหมายความว่ามีคนพม่าดินทางเข้ามาอยู่ในแทบจะทุกพ้ืนท่ีของประเทศไม่ใช่แค่ในกรุงเทพ  
งานน้เ นงานท่ีมีความท้าทายมากและมันก็เ นงานท่ีมีแนวคิดชัดเจนมาก อีกงานหน่ึงคือแผนท่ี
รถไ า  และธงลายพรางของทหารท่ีแขวนอยู่ตรงข้ามกัน แผนท่ีน้เ นแผนท่ีของสถาน 
รถไ าราชประสงค์และสยาม ต�าแหนงท่ีนักยิง น ุม่ยิงข้ึนไปยิงประชาชนท่ีอยู่ในวัดปทุม
วนาราม อีกห้องหน่ึงเ นอินสตอลเลช่ันช่ือ “ห้องไม่มีผู้ชาย” แสดงอยู่ ตัวงานเ นอุปมาอุปมัย
ของของความเ นจริงที่ว่า จอมพลส ษดิ ธนะรัชต์ มีเมียเ นร้อยๆ คน และตอนที่เขาตาย
เมียๆ เหล่าน้ก็กลายเ นแม่หม้ายกันหมด แล้วก็มีงานของ พิสิฐ กุ์ล ควรแถลง ท่ีเ นภาพวาด
ขนาดใหญ่ยักษ์ท่ีเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของการรัฐประหารใน
ประเทศไทย มันถูกวาดข้ึนให้อยู่ในสเกลท่ีเล็กมากๆ ึง่ถ้าคุณไม่เข้าไปมองใกล้ๆ คุณจะมอง 
ไม่เห็นเลย มันมีหลายๆ ความรู้สึกปนกันอยู่ในน้ัน

art4d: อยากให้คุณพูดถึงดนตรีหมอลำาใน Khonkaen Manifesto สักหน่อย คอนเสิร์ตที่ 
เกิดขึ้นในตอนเย็นของแต่วันให้อะไรบ้างในแง่ของความตั้งใจของงานนี้

TC: My priority when I was planning to do this manifesto was that I was asking 
the artists to show their consciousness and their ideas about the aesthetics 
of resistance. To go against the mainstream, to go against the state or to go 
against many things that they had never done before. That is why the work is 
kind of spontaneous. When they saw the building, the space, they had to run 
with it.

art4d: Art, and actions, often require context and prior knowledge of the his-
tories in which they are formed to fully resonate. What are some of the ways 
in which the work called upon the community itself to give volume to the 
messages it wished to speak and how did you support their ability to do so? 
TC: One is by bringing a sense of culture shock to the community. They had 
never been to something like this, a place with this contemporary idea of using 
art in a space and they had never even visited a gallery or a museum. So, when 
they came to visit the first thing they would feel is shock – This is art? Why? 
I wanted to pose the statement as a question for them first, and then make a 
memory. The second was to use the space itself so that people could realize 
that art can be everywhere. I wanted to create public awareness about using art 
and using the space, which can occur anywhere.

art4d: There were more than 50 artists involved. Were there a few whose 
works you felt most strongly realized the manifesto’s intentions? 
TC: A very provocative one was Nutdanai Jitbunjong’s work that used a tama-
rind chair to refer to the October 6th incident; I would say that this work was 
a landmark of the exhibition. Another was the text-based work on the wall by 
Jedsada Tangtrakulwong. When we look in the direction of his work we can 
see the hospital. He conducted research talking with the people in the hospital 
and the patients spoke about how there is no money and that is why they had 
to stay in these non air-conditioned rooms. On another side he also spoke with 
the Burmese laborers. It is illegal for them to be working in Khon Kaen and this 
means that these Burmese are everywhere in Thailand, not just only in Bangkok. 
This work is very challenging and was very conceptualized. Another was the 
map of the BTS and the camouflaged flags of the soldiers hanging just oppo-
site. The BTS map is of Ratchaprasong and Siam stations which was where the 
snipers were that shot people in Wat Pathum Wanaram. Another room was like 
a closed room housing an installation called ‘Hong Mai Mii Phu Chai’ which 
means in English ‘there is no man in this room.’ It is a metaphor for the fact that 
Field Marshal Sarit Thanarat had many, many 100s of wives and when he died
his wives became widows. There is also the work by Pisitakun Kuntalang which 
is a very detailed huge drawing about the history of the coup d’etat in Thailand. 
It is drawn at a very small scale; if you do not get close you cannot see but it 
has a very strong sense. 

art4d: Could you talk about Khonkaen Manifesto’s celebration of the lively 
spirit of Mor-lam music? How did the evenings concert contribute to the 
overall intentions of the event? 
TC: Mor-lam is the spirit of the people of Isaan. Historically, Mor-lam has 
represented the lyrics of fighting because during the reigns of King Rama III 
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and IV, they banned all Mor-lam music. No one could 
sing Mor-lam. So Mor-lam is the instrument of ordinary 
people who fight and that is why I wanted to use this.

art4d: Artists often use their works to speak for margi- 
nalized and or underrepresented voices, both their 
own and those of others. In your opinion, as artists or 
curators, is using one’s creative practice to move to-
ward civic engagement a responsibility that we have?
TC: I believe in that. I believe that art should be a kind 
of method of engagement. It is a way to engage with 
the people. It is not just about showing in the museum 
like, well anyway like BAB. I think it is too much for the 
artist to make their autonomies in a space like a mu-
seum. Some say that what I am doing is taking art to be 
concerned with politics but for me political art is more 
important. And every work of art is a kind of politics in 
itself. You cannot verify any object without the politics 
or society, so why not?

art4d: Some may suggest that art and activism share 
a common sense of commitment to somehow extend 
beyond the production of the object or an individual 
gesture made in the public sphere. Artists want for 
their work to elicit something more. This goes back 
to my original question as to why you chose the word 
‘manifesto’ to title the project. What is the ‘more’ that 
you hope for the event to bring about? 
TC: We are doing this to provoke society to think that 
art can be everywhere and people can speak out through 
their work. It is not just about putting or installing an 
object but it is about the activism itself. People can 
share our experience. People ask why I do this type of 
sensitive work, where one leg is in the jail and one leg  
is out. Well, if we are not doing that, there is no one 
there to do it.

khonkaenmanifesto.art

WE ARE DOING THIS TO 
PROVOKE SOCIETY TO 
THINK THAT ART CAN 
BE EVERYWHERE AND 
PEOPLE CAN SPEAK 
OUT THROUGH THEIR 
WORK

TC: หมอล�าคือจิตวิญญาณของคนอีสาน ในทางประวัติศาสตร์ 
หมอล�าได้ผลิตเน้อร้องที่เ นการต่อสู้รูปแบบหนึ่ง เพราะในช่วง
สมัยรัชกาลที่  และ  ดนตรีหมอล�าเ นสิงต้องห้าม ไม่มีใคร
ร้องเพลงหมอล�ากัน มันเลยกลายเ นเคร่ืองมือของประชาชนคน
ธรรมดาท่ีเ นสวนหน่ึงของการต่อสู้ ึง่น่ันก็เ นเหตุผลท่ีท�าให้เรา
อยากใช้มัน

art4d: ศิลปินมักจะใช้งานของพวกเขาในการเป็นเสียงของคนชาย-
ขอบหรือกลุ่มคนท่ีถูกลืม ไม่ว่าคนชายขอบน้ันจะเป็นตัวพวกเขาเอง
หรือเป็นเสียงของคนอ่ืนก็ตาม ในความคิดของคุณ ในฐานะศิลปิน
และภัณฑารักษ์ การทำางานศิลปะในการขับเคล่ือน / สร้างแรง-
กระเพ่ือมการมีส่วนร่วมของมวลชนเป็นหน้าท่ีของศิลปินหรือไม่?
TC: ผมเช่ืออย่างน้ันนะ ผมเช่ือว่าศิลปะควรจะเ นวิธีการหน่ึงของ
การสร้างการมีส่วนร่วม มันเ นวิธีหน่ึงในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 
ผู้คน มันไม่ได้เ นแค่การแสดงงานในพิพิธภัณฑ์ เหมือนงานเบียน  
นาเล่อย่างบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ผมคิดว่ามันอาจจะเ นการ
ยากส�าหรับศิล นที่จะสร้างอะไรที่มาจากตัวพวกเขาเองอย่าง
แท้จริงในพ้ืนท่ีอย่างพิพิธภัณฑ์ บางคนบอกว่าสิงท่ีผมก�าลังท�าอยู่
คือการเอาศิลปะเข้าไปเก่ียวข้องกับการเมือง แต่ส�าหรับผมแล้วงาน
ศิลปะท่ีมีนัยยะทางการเมืองเ นสิงท่ีมีความส�าคัญยิงกว่า เพราะ
งานศิลปะทุกชินมันมีการเมืองอยู่ในตัวเอง คุณไม่สามารถยืนยัน
การมีอยู่ของอะไรบางอย่างได้โดยปราศจากการเมืองหรือสังคม 
ึง่ถ้าเ นอย่างน้ัน ท�าไมเราถึงจะท�าไม่ได้ล่ะ

art4d: บางคนบอกว่าส่ิงท่ีศิลปะและการเคล่ือนไหวมีร่วมกันคือ 
ความต้องการท่ีจะไปไกลกว่าแค่การสร้างวัตถุศิลปะ หรือการ
แสดงออกเป็นบางคร้ังบางคราวในพ้ืนท่ีสาธารณะ (แล้วจบไป) 
ศิลปินอยากให้ผลงานของเขาเป็นต้นกำาเนิด ให้เกิดอะไรบางอย่าง
ตามต่อมา ทีน้ีเลยย้อนกลับไปสู่คำาถามแรกว่าทำาไมคุณถึงเลือกใช้
คำาว่า manifesto กับโปรเจ็คต์นี้ อะไรคือความ “มากกว่า” ที่คุณ
หวังว่างานน้ีจะทำาให้เกิดข้ึน
TC: เราท�างานน้เพ่ือกระตุ้นให้สังคมคิดได้ว่าศิลปะสามารถเกิดข้ึน
และอยู่ได้ทุกท่ี และทุกคนก็สามารถพูดสิงท่ีพวกเขาคิดผ่านงานท่ี
พวกเขาสร้างขึ้นได้ มันไม่ได้เ นแค่เรื่องของการจัดวางวัตถุ แต่
มันเ นเรื่องของการสร้างความเคลื่อนไหวผ่านงานศิลปะ ทุกคน
สามารถเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราได้ คนถามว่าท�าไม
ผมถึงท�างานท่ีเ นประเด็นอ่อนไหวแบบน้ มันเหมือนผมเอาขาข้าง
หน่ึงก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะ ค�าตอบคือ ถ้าเราไม่ท�ามันก็คงไม่มี
ใครท�าไง

8
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TEXT: TUNYAPORN HONGTHONG 
PHOTO COURTESY OF PAINNALE

PAINNALE 2018
1

WITHIN THE COURSE OF SOCIO-POLITICAL INSTABILITY, THE VOICES FROM A ‘NETWORK’ 
OF ARTISTS AND INDIVIDUALS UP NORTH ENCOURAGE PEOPLE TO EXERCISE THEIR 
RIGHTS AND ARTISTIC AUTONOMY
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ถ้า ang o  rt iennale คือเทศกาลศิลปะระดับประเทศท่ีได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ainnale 
ก็คงจะจัดอยู่ในขั้วตรงข้ามอย่างสินเชิง เพราะไม่ใช่แค่ต้นทุน
การจัดงาน ainnale จะอยู่ท่ีหลักหม่ืน โดยเ นการลงขันร่วม
กันเองระหว่างกลุ่มผู้จัดงานเท่าน้ัน แต่เน้อหาของงานศิลปะท่ีจัด
แสดงตลอดระยะเวลาเกือบหน่ึงเดือน ต้ังแต่  ตุลาคม   
พ ศจิกายน  ตามพื้นที่ศิลปะ  สาธารณะ จุดต่างๆ ใน
เมืองเชียงใหม่ก็ไม่นาจะใช่เน้อหาของงานศิลปะที่ภาครัฐใน

จจุบันอยากจะสนับสนุนเท่าไร

“จุดเริมต้นของ ainnale จริงๆ คือเริมมาจากบริบททางการเมือง 
ไม่ใช่เร่ืองของศิลปะ” สองสมาชิกจาก ainnale rgani ation 
อาสาเ นตัวแทนกลุ่ม ให้ข้อมูลกับ art d บริบททางการเมือง
ที่เขาว่าก็คือสถานการณ์ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีพวกเขามองว่านับวันจะยิงมี ญหามากข้ึนเร่ือยๆ “ใน
ขณะเดียวกัน ศิลปะในบ้านเรานับว่ายังไปได้ดี แต่ว่าศิลปะส่วน
มากไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของสังคมการเมืองมากเท่าที่ควร 
คือเท่าที่มี  ก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมๆ วนๆ อยู่แค่เรื่อง
คอร์รัปชัน ma e peace not ar ึง่มันเหมือนเ นเทรนด์ของ
ศิลปะเท่าน้ัน”

If Bangkok Art Biennale is a national-level art exhibi-
tion that gets its support from the government and 
large capital groups, Painnale can be deemed as 
its polar opposite. Not only in terms of the budget 
which is limited to around a few ten thousand baht, 
but also in terms of its content as well. Painnale, 
various art exhibitions that were held from the 27th 
of October to the 25th of November 2018 in public 
spaces and galleries, were indeed of the type that 
the current government would likely not love to sup-
port.

“The original context of the Painnale is actually that of 
politics and not art,” said two representing members 
from Piannale’s team to art4d. They pointed out that, 
nowadays, we’re living in Thailand during the era of 
the worst social, political and economic problems. 
 “While the Thai art scene is still going strong, most 
of the art pieces do not portray social and political 
issues as much as they should. Around 70-80 percent 
of them are still portraying the same corruption and 
concept of making peace, not war things, these 
issues of which are merely an art trend.”

Both members, as well as their friends whom they 
call “network” often come together to exchange 
their opinions on these issues. The members of the 
said network include artists, activists, members of 
political and social movements, and lawyers. Appar-
ently, they oppose the 2014 coup d’etat as well as 
the military regime, the latter of which resulted in 
restriction of the citizens’ freedom and rights as well 

1 ทน  b   อนุสรณ์ ธัญญะปาลิต น�าเอาจดหมายฉบับสุดท้ายในชีวิตของ นวมทอง ไพรวัลย์ มาแปลงเ นอักษรเบรลล์และโน้ตส�าหรับกล่องดนตรี 
2-3 riod v o   ประติมากรรมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนขาหุ่นยนต์ที่เดินขโยกเขยกไปมา ผลงานของ ไพรชยนต์ นดา

1 ‘ทน 345 BKK_7116’ (2018) BY ANUSORN TUNYAPALIT. DISPLAYED NUAMTHONG PRAIWAN’S LAST LETTER THAT WAS CONVERTED INTO BRAILLE FORMAT AND  

MUSICAL NOTES PLAYED BY A MUSIC BOX 2-3 ‘DRIOD V.O44’ (2018) BY PRAICHAYON PUNDA, A SCULPTURE OF DEMOCRACY MONUMENT WITH SHAKY ROBOTIC LEGS

PAIN IS OUR PAIN THAT STEMS FROM THE POLITICAL 
AND SOCIAL STATE IN WHICH WE’RE LIVING. THIS LED 
TO OUR WORDPLAY WITH THE TERM ‘BIENNALE’

2

3

57

THEME - Painnale 2018_art4d265.indd   57 12/21/18   2:35 AM



as many other issues. This prompted them to think about holding some 
activities. Moreover, by accident, there are three biennale art exhibitions 
being simultaneously held in Thailand. This led to their activity taking 
shape in the form of Painnale, the name of which is a wordplay on the 
term biennale. “Pain is our pain that stems from the political and social state 
in which we’re living. This led to our wordplay with the term ‘biennale.’ 
But we do not specifically intend to hold it bi-annually. We can hold it any 
time we wish to if we have something to say.”

Painnale’s exhibition was organized and held as two separate parts. The 
first is Painnale A, which talked intensely about society and politics. 
Another was Painnale B, which was held in the organizers’ own space for 
exhibition management and direction control and was not necessarily re- 
lated to society and politics like the Painnale A. 

Since Painnale A placed emphasis solely on society and politics, such as 
the inefficient Thai democracy, lacking of transparency in the judicial 
process, coup d’etat, etc., the exhibited works were not necessarily done 
by artists or done perfectly. What they were looking for was “good content,” 
they said. “Actually, is it even better if the works were not done by artists. 
That is what we wanted. This is because artists already have many spaces 
to express their opinion. So what we wanted was someone who could 
send the message of the period in which they are living.”

Although they said the Painnale’s works did not need to be an art piece or 
high-quality work, some of the works were interesting. An example that 
we saw as a piece that talks about society and politics in a more symbolic 
way and still possess artistic beauty was ‘bkk_71116’ (2018) by Anusorn 
Tunyapalit. The artist turned Nuamthong Praiwan (the taxi driver who 
rammedhis car into a tank as a symbolic way to protest the 2006 military 
coup)’s suicide letter into Braille format to show how people were blinded. 
The alphabets were then turned into musical notes for a music box to play. 
(It was performed in one of the department stores in Chiang Mai). Conse-
quently, since the exhibition involved  political issues, some of the works 

ทั้งคู่และกลุ่มเพื่อนที่พวกเขาเรียกว่า “เครือข่าย” มักรวมตัวกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ เครือข่ายท่ีว่ามีท้ังศิล น อาจารย์ นักกิจกรรม นักเคล่ือนไหว 
นักก หมาย ท่ีแนนอนว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเมื่อ  พ ศ   รวมทั้งการปกครอง
โดยรัฐบาลทหารท่ีน�ามาสู่การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพและ ญหาอีกหลายอย่าง พวกเขาคิดจะจัด
กิจกรรมบางอย่างข้ึน ประจวบเหมาะกับท่ี น้เ น ท่ีอยู่ดีๆ ประเทศไทยก็มีเทศกาลศิลปะ 
biennale เกิดข้ึนมาพร้อมๆ กัน  อัน ดังน้ันกิจกรรมท่ีเขาคิดไว้จึงกลายมาเ น ainnale ช่ือ
ท่ีล้อไปกับ biennale “pain ก็คือความเจ็บปวดของพวกเราท่ีเกิดจากสภาพสังคมการเมือง 
เราต้ังช่ือให้มันล้อไปกับ biennale แต่เราไม่ได้จ�ากัดว่าจะต้องจัดงานทุกสอง หรืออะไร เรา
จะจัดเม่ือไรก็ได้ ถ้าเรามีอะไรอยากจะพูด”

นิทรรศการใน ainnale แบ่งออกเ น  ส่วน คือ ainnale  ท่ีจะพูดเร่ืองการสังคมการเมือง
อย่างเข้มข้น และ ainnale  ที่แต่ละนิทรรศการที่เกิดขึ้นจะเ นการบริหารจัดการและ
ก�าหนดลักษณะงานและพ้ืนท่ีของทางผู้จัดงานน้ันๆ เองโดยเน้อหาก็ไม่จ�าเ นต้องเก่ียวข้องกับ
สังคมการเมืองเหมือนใน ainnale 

เม่ือ ainnale  เน้นไปท่ีเน้อหาเก่ียวกับสังคมการเมืองโดยเฉพาะ เช่น ความไร้ประสิทธิภาพ
ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ความไม่โปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม 
รัฐประหาร ล  ผลงานที่น�ามาจัดแสดงจึงไม่จ�าเ นต้องเ นผลงานจากศิล น หรือว่าอยู่
ในคุณภาพการจัดท�าแบบไร้ท่ีติ “ขอให้คอนเท็นต์ดีก็พอ” พวกเขากล่าว “แล้วยิงไม่ใช่ผล
งานจากศิล นยิงดี จริงๆ นั่นเ นสิงที่เรายิงต้องการ เพราะเรามองว่าศิล นมีพื้นที่ในการ
แสดงออกเยอะแล้ว เพราะฉะน้ันจะเ นใครก็ได้ท่ีสามารถส่งแมสเสจของยุคสมัยออกมาได้”

ถึงทางผู้จัดงานจะออกตัวว่าผลงานใน ainnale ไม่จ�าเ นต้องเ นงานศิลปะหรือว่าอยู่
ในคุณภาพการจัดท�าที่ดีนัก แต่ผลงานบางชินก็ท�าออกมาได้นาสนใจ อย่างชินที่เรา
มองว่าน�าเอาประเด็นเร่ืองสังคมการเมืองมาพูดได้อย่างไม่ต้องตรงไปตรงมานักและยังอยู่
ในภาษาศิลปะที่สวยคือ ทน  b   โดย อนุสรณ์ ธัญญะปาลิต ที่
ศิล นน�าเอาจดหมายท่ี นวมทอง ไพรวัลย์ คนขับแท็ก ี่ที่ขับรถชนรถถังของทหารเมื่อ

  เพื่อเ นสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐประหาร  เขียนขึ้นก่อนจะกระท�าอัตวินิบาตกรรม 
มาแปลงเ นอักษรเบรลล์ เพื่อสื่อถึงความใบ้บอดของเสียงจากประชาชน จากนั้นจึงเอา
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อักษรเบรลล์ไปแปลงเ นตัวโน้ตส�าหรับเล่นในกล่องดนตรี 
แล้วใช้กล่องดนตรีบรรเลงออกมาเ นเพลง จัดแสดงที่ห้าง
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่  แต่ก็แนนอน อย่าง
ที่เราๆ นาจะพอเดาได้ เมื่อเน้อหาของงานเน้นไปที่เรื่อง
การเมืองขนาดน้ เมื่อเ ดนิทรรศการของ ainnale  ไปได้
ไม่นาน งานบางชินจึงถูกทางเจ้าหน้าที่รัฐขอให้เจ้าของสถาน
ที่ “ถอด” ออก หนึ่งในนั้นคือ ผลงานของนักก หมายคนหน่ึง
ผู้น�าเอาจดหมายท่ีนักโทษคดีการเมืองเขียนถึงครอบครัวของ
เขามาจัดแสดง 

“เ ็นเ อร์เ นเรื่องธรรมดาของเผด็จการอยู่แล้ว แต่เรามอง
ว่าดี เพราะมันท�าให้เรารู้ว่าสิทธิของเรามีอยู่แค่ไหนส�าหรับเขา 
พอถูกเ ็นเ อร์เราก็เลยรู้ว่า นเราไปแตะเส้นเขาแล้ว เวลาที่
เราไม่รู้ว่าสิทธิเรามีแค่ไหน เราก็มักจะไปท�าต่�ากว่าเส้น  เรา
อยากจะโน้มน้าวให้คนเห็นว่า ถึงเรื่องการเมืองจะพูดออกมา
ล�าบาก แต่มันก็จ�าเ นต้องพูด ึ่งถ้าเ นไปได้ งานคราวหน้า 
เราก็อยากจะดึงคนเข้ามาร่วมให้มากกว่าน้อีก อย่างบางคนเขา
อาจจะมีช่องทางการแสดงออกของเขาอยู่แล้ว แต่เรามองว่า
มันเหมือนเรายิงพลุกันคนละดอกสองดอก แต่ละเดือนก็ผลัด
กันยิงพลุไป แต่ถ้าเรามารวมกัน ยิงพลุข้ึนพร้อมกัน มันก็นาจะ
ถูกเห็นได้ชัดขึ้น และถูกตีความได้มากขึ้น”

ส่วนว่า ainnale ครั้งหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น พวกเขาบอกว่า 
“ก็ถ้ายังไม่มีเลือกตั้ง ก็คงมีอีก”

were inevitably requested to be removed by govern-
ment officials soon after the Painnale A was opened. 
An example of that was a work by a lawyer, which 
exhibited letters written by a political prisoner to his 
family. 

“Censoring is a normal thing for a dictator. We see 
this positively, though, since it reminds us of how 
many rights we have in their perspective. When we 
are censored, we know that we crossed their line. 
When we have no idea of how many rights we have, 
we will limit our own line. We wanted to persuade 
people that, although it is difficult to talk about poli- 
tics, we have to do it. If possible, we wish more peo- 
ple would join us in the next exhibition. Someone 
might already have a place to share his voice, but 
we see this as an individual and non-united voice. 
Contrary to this, if we come together and act to-
gether, our voice will be louder and would be open 
for greater interpretation.

As for the question regarding if and when Painnale’s 
next edition will be, they said: “If there’s no election, 
there will be more.”

¢.com/painnale

WE WANTED TO 
PERSUADE PEOPLE 
THAT, ALTHOUGH IT IS 
DIFFICULT TO TALK 
ABOUT POLITICS, 
WE HAVE TO DO IT. 
IF WE COME TOGETHER 
AND ACT TOGETHER, 
OUR VOICE WILL BE 
LOUDER AND WOULD 
BE OPEN FOR GREATER 
INTERPRETATION

4 ome death can t be buried  โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี 5 สถานที่จัดแสดงงานหลักของ ainnale  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ที่แรกเริมเดิมทีต้องการงานศิละมาช่วยโปรโมทห้าง

 
4 ‘SOME DEATH CAN’T BE BURIED’ (2018) BY THASNAI SETHASEREE 5 PAINNALE A’S MAIN EXHIBITION SPACE, WHICH WAS LOCATED IN A CHIANG MAI 

DEPARTMENT STORE. AT FIRST, THE STORE WANTED TO PROMOTE ITSELF BY HOLDING AN ART EXHIBITION

5
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TEXT: RAWIRUJ SURADIN 
PHOTO COURTESY OF THE ARTIST AND GHOST FOUNDATION

GHOST : 2561

1

THIS FIRST EDITION OF THE VIDEO AND PERFORMANCE ART SERIES IN BANGKOK IS NOT 
ONLY A PLATFORM WHERE THE WORKS OF INTERNATIONALLY ACCLAIMED ARTISTS ARE 
HOSTED BUT ALSO A PLACE BY WHICH THE SPIRITS OF ‘GHOSTS’ AND ‘TECHNOLOGY’ 
ARE CELEBRATED

60

GHOST2561_art4d265.indd   60 12/21/18   1:55 AM



พ้ืนท่ี ึง่เทคโนโลยีท่ีมองไม่เห็นท�างานโดยอัตโนมัติอยู่เบ้ืองหลัง  
และเข้ามาแทนท่ีกระบวนการหรือวัตถุท่ีอาศัยการจับต้อง ข้อมูล

ุงกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศอาศัยเพียงการปรับจูนหาช่อง
สัญญาณที่ถูกต้องของผู้รับ

nformation ies  โดย etahaven ดึงเรากลับไป 
สู่ช่องสัญญาณของคล่ืนวิทยุและพ้ืนท่ีระหว่างน้ัน ึง่เต็มไปด้วย 
สัญญาณรบกวน จินตนาการถึงภาพของมนุษย์ที่นั่งอยู่บน 
พื้นหญ้าสวมอุปกรณ์สีด�าที่ครอบศีรษะและส่วนบนของใบหน้า 
เขาอาจก�าลังหลับตาไม่ต่างจากการนั่งสมาธิ แต่การหยั่งรู้
อาศัย gadget แทน าณข้ันสูง การตัดสลับระหว่างพ้ืนท่ีที่แตก  
ต่างน�าไปสู่การท�าความเข้าใจว่ามนุษย์ไม่สามารถรับรู้ความ 
จริงแท้ truth  ที่อยู่เบื้องหลังเน้อหนังมายาที่มนุษย์สามารถ
สัมผัสได้ แต่เ นเน้อหนังน้เองที่ความจริงที่มนุษย์รับรู้ได้ด�ารง
อยู่ และสาระส�าคัญของการท�าความเข้าใจความเ นไปของ 
สิงต่างๆ ontolog  เกิดขึ้นบนพื้นผิวเหล่าน้

The space automatically masterminded by invisible 
technology. It replaces the process or tactility of  
objects with information dispersed in the atmosphere, 
relying solely on the right frequency in order to be 
received and reciprocated.

With ‘Information Skies’ (2017) by Metahaven, we are 
brought back to the radio frequency and the space 
in-between cramped with disturbing signals, as we 
imagine the image of a human sitting on a vast field 
of grass wearing a set of dark black equipment over 
the head and the upper part of the face. He or she, 
so it seems, sits with eyes all shut, and appear to be 
in a meditative state. The knowing and perception 
is achieved via a gadget, serving as a mediator that 
leads the person to the state of meditative absorption. 
Different cuts from one physical space to another 
gradually reveal human’s incapability to understand 
the truth behind the tangible flesh and projected 
images, but it is with this skin that the perceived 
reality is able to exist and on these physical surfaces, 
the essence of one’s understanding of ontology is 
conceived.

1 การแสดง ntitled ips nc  gana or lice  โดย bo child จัดแสดงที่ magima  2 nformation ies  โดย etahaven จัดแสดงที่  ubhasho  he rts entre

1 ‘UNTITLED LIPSYNC: GANA (FOR ALICE)’, A PERFORMANCE BY BOYCHILD WHICH WAS HELD AT THE IMAGIMAX 2 ‘INFORMATION SKIES’ (2017), A VIDEO BY METAHAVEN SCREENED AT S.A.C. SUBHASHOK THE  ARTS CENTRE

2

STORIES ARE ALL 
AROUND US, JUST 
LIKE THE AIR WE 
BREATHE IN
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‘Golden Spiral’ (2018) by Chulayarnnon Siriphol depicts a series 
of narratives about the same thing in different times and spaces. 
The skip between narratives can organically lead to the birthing 
of a new ecological system of narratives, revealing the process 
of storytelling and its impact that has far surpassed the story 
itself. Found footage retrieved from mediums people encounter in 
everyday life such as comics, television dramas, YouTube videos, 
etc. and the presentation style, which is an interesting satire of 
documentary genre, highlights the perception of how mundane 
and superficial things that are relatable to human’s emotions and 
senses in a deeper and more profound level than the so-called 
high art whose conception and existence aren’t even able to 
scratch the surface.

‘We Are the World, As Performed by the Hong Kong Federation 
of Trade Unions Choir’ (2017) by Samson Young brings a vintage 
seat from a theater and the status of a choir to discuss the politi-
cal, cultural and identity issues. The noise one hears is only the 
sound of air passing through, expressing the trauma. It resonates 
with the idea Slavoj Žižek has for Less Than Nothing, which 
revolves around the abnormality that deviates the way the story 
about a trauma is told. In this particular work, Young presents it  
in an entirely opposite way with the content of the story that is 
pleasant and joyous while the storyteller plays the active role, not 
the other way around.

olden piral  โดย จุ ญาณนนท์ ศิริผล แสดงถึงกลุ่มเรื่องเล่า
เก่ียวกับสิงเดียวกันในเวลาและพ้ืนท่ีท่ีแตกต่าง การกระโดดข้ามไปมาระหว่าง 
เรื่องเล่าอาจน�าไปสู่การสร้างระบบนิเวศใหม่ของเรื่องเล่า ึ่งเผยให้เห็นว่า 
กระบวนการของการเล่ามีอิทธิพลที่ล้�าหน้าไปไกลกว่าตัวเรื่องเล่าเอง found 
footage ึ่งมาจากสื่อที่ใกล้ชิดชีวิตประจ�าวันอย่าง การ์ตูน ละคร คลิปใน 
ou ube ล  กับเรื่องราวที่เสียดสีรูปแบบของความเ นสารคดี เน้นย้�า

ทัศนะที่ว่าสิงดาษดื่นและผิวเผินสามารถเชื่อมโยงไปถึงระดับอารมณ์ และ
ความรู้สึกจริงของมนุษย์ที่อยู่ลึงลงไปได้มากกว่าศิลปะชั้นสูงที่ท�างานอยู่
เพียงบนพื้นผิว

e re the orld  s erformed b  the ong ong ederation of 
rade nions hoir โดย amson oung ที่นั่งตัวเก่าจากโรงละคร และ

สถานะของคณะประสานเสียงเชื่อมโยงไปถึงประเด็นการเมือง วั นธรรม 
และอัตลักษณ์ เสียงร้องที่ได้ยินเ นเพียงลมที่ผ่านเข้าออก อาจแสดงถึง  
ความบอบช้�า trauma  ึง่สอดคล้องกับทัศนะของ lavo  Žiže  ใน ess  
han othing ท่ีกล่าวถึงความผิดปกติจากความบอบช้�าท่ีท�าให้กระบวนการ

ในการบอกเล่าถึงความบอบช้�านั้นผิดเพี้ยนไป เพียงแต่ในงานชินน้ของ 
oung ทุกอย่างกลับตรงข้าม เน้อหาของเรื่องเล่ากลับเ นเรื่องราวที่ด ู

นายินดี และผู้เล่ากลับเ น ายกระท�า

3 olden piral  โดย จุ ญาณนนท์ ศิริผล จัดแสดงที่ o a rt ab 
4 e re the orld  s erformed b  the ong ong ederation of rade nions hoir  โดย amson oung จัดแสดงที่ 

3 ‘GOLDEN SPIRAL’ (2018), A VIDEO INSTALLATION BY CHULAYARNNON SIRIPHOL EXHIBITED AT DOXZA ART LAB
4 ‘WE ARE THE WORLD, AS PERFORMED BY THE HONG KONG FEDERATION OF TRADE UNIONS CHOIR’ (2017), A VIDEO INSTALLATION BY SAMSON YOUNG SCREENED AT ARTIST+RUN

4
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5 missar  unsets the elf  โดย an heng จัดแสดงที่    6 กรก ต อรุณานนท์ชัย ภัณฑารักษ์ของ host  

5 EMISSARY SUNSETS THE SELF (2017), A VIDEO BY IAN CHENG EXHIBITED AT BANGKOK CITYCITY GALLERY 6 KORAKRIT ARUNANONDCHAI, THE CURATOR OF GHOST:2561 

เกมไร้ผู้เล่น ero pla er game  ึ่งเกิดขึ้นจากป ิสัมพันธ์
ของหนวยย่อยท่ีป บัิติตามก ท่ีตนเองได้รับ on a s ame 
of ife ท�าให้เกิดการศึกษาวิธีสร้างแพทเทิร์น ึ่งเกิดจากการ
ท�างานอย่างง่ายๆ ของหนวยย่อยแต่ก่อให้เกิดผลรวมอัน ับ  
อ้น น�าไปสู่แนวคิดในการสร้าง ญญาประดิษฐ์  เวลากว่า 

ครึ่งศตวรรษที่ผ่านไป  พั นาศักยภาพของมันจนกลายเ น
สิงที่ถูกตั้งค�าถาม an heng กับผลงาน missar  unsets 
the elf  ได้จ�าลอง ญญาประดิษฐ์ลงบนระบบนิเวศ
ในโลกจ�าลองสามมิติท่ีระยะเวลาด�าเนินไปไม่สินสุด หนวยย่อย
ในที่น้เคลื่อนไหวและวิวั นาการ เวลาในดินแดนนั้นนอกจาก
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สินสุด ยังต้ังค�าถามถึงเวลาของมนุษย์
และความหมายของระยะเวลาไม่มีที่สินสุดผ่านสายตาของ 
สิงมีชีวิตที่มีอายุขัย มนุษย์จินตนาการถึงอะไรบนขอบเขตที่
เขา เธอไม่สามารถจะจินตนาการได้

ส�าหรับ host  ีรีส์การแสดงผลงานวิดีโอและศิลปะ
การแสดงในกรุงเทพ  ึ่งกรก ต อรุณานนท์ชัย ร่วมก่อตั้ง
ขึ้นและรับหน้าที่เ นภัณฑารักษ์ในครั้งแรกนั้น ผีมีรูปลักษณ์ที่
ต่างออกไป มันไม่ใช่การปราก รูปของดวงวิญญาณ กรก ต
เน้นย้�าให้เห็นถึงความเช่ือในคุณลักษณะทางกว้าง hori ontal   
มากกว่าทางลึก vertical  ของสิงท่ีมองไม่เห็นเหล่าน้ัน ึง่เ น
เหมือนมวลสารของอากาศที่ล่องลอยอยู่รอบตัว อากาศและ 
รูปลักษณ์อื่นที่คล้ายคลึงถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งใน นักเล่าเรื่อง
ก่อนรุ่งสาง  tor tellers efore a n  n ntholog  
หนังสือรวมบทความ โดยมีจุฑา สุวรรณมงคล และ มิ ยู รับ
หน้าท่ีเ นบรรณาธิการ อากาศ ึง่เคยถูกรับรู้ว่าประสานมนุษย์
เข้ากับสิงอื่น ก่อนที่จะถูกเมินเฉย เหลือความหมายเพียงที่ว่าง 
ความว่างเปล่า ึ่งไม่ถูกรับรู้ถึงการมีอยู่

นอกเหนอจากเรื่องเล่าผ่านงานศิลปะ ห้องเรียนนักเล่าเรื่อง 
คือเวิร์คช็อปเพื่อคัดเลือกและ ก นนักเล่าเรื่องที่ “ไม่ใช่ทั้ง 
คนน�าชมนิทรรศการหรือเคร่ืองยนต์ส่ังสอนผู้ใด” ึง่เ นอีก

With Zero-player game being something that is 
conceived from the interactions of the sub-units’ 
compliance to the given rules, Conway’s Game of 
Life enables the study of the way patterns are formed 
from simple operations of the sub-units, which leads 
to the complex final results that become the genesis 
of AI. Over half a century has passed, and AI’s poten-
tial has been developed to the point where it’s being 
questioned. Ian Cheng with his ‘Emissary Sunsets 
the Self’ (2017) simulates AI in the ecosystem of a 3D 
virtual world where time progresses infinitely. This 
sub-unit in this space moves and evolves as time not 
only serves indefinite changes but questions human’s 
definition of time itself, looking at its endlessness 
through the eye of a living creature whose existence 
faces an inevitable ending. What does a human being 
imagine about the realm that is far beyond his/her 
imagination?

For Ghost:2561, a series of videos and works of per- 
formance art exhibited in Bangkok with Korakrit 
Arunanondchai as a co-founder and debut curator, 
ghost possesses a different image. It is not presented 
in a physical form. The curator emphasizes the hori-
zontal rather than vertical attributes of the unseen, 
lingering mass of air surrounding us. Air and things 
of similar forms are constantly cited in Storytellers 
Before Dawn: An Anthology, a book of essays that 
has Judha Su and Mi You as editors. Air was once 
acknowledged as the thing that unites humans to 
other things, before it was neglected, and remaining 
is only a blank space; an emptiness whose existence 
is no longer recognized.

In addition to the stories told through works of art, 
Classroom of Storytellers is a workshop held to se-
lect and train the storytellers who are neither the ‘ex-

5

6
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7 tor tellers efore a n หนังสือรวมบทความคัดสรรโดย จุฑา สุวรรณมงคล และ มิ ยู 8 lassroom of tor tellers ห้องเรียนนักเล่าเรื่อง เกิดขึ้นเพื่อทดลองวิธีการอธิบายงานศิลปะผ่านนักเล่าเรื่อง 
ผ่านบุคคลหลากหลาย ึ่งมีความทรงจ�าและประสบการณ์ส่วนตัว

7 STORYTELLERS BEFORE DAWN, AN ANTHOLOGY EDITED BY JUDHA SU AND MI YOU 8 THE PURPOSE OF THE ‘CLASSROOM OF STORYTELLERS’ WORKSHOP WAS TO EXPERIMENT WITH METHODS OF ART 
NARRATION THROUGH FACILITATION OF DIALOGUE BETWEEN STORYTELLERS AND PEOPLE WITH THEIR OWN MEMORIES AND EXPERIENCES

จจัยหนึ่งเพื่อสนับสนุนการสร้างเรื่องเล่าต่อไปในผู้ชมแต่ละ
คน อัตวิสัยร่วม collective sub ectivit  ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ตัวบุคคลกลายเ นพื้น ground  ที่เรื่องเล่าก่อตัว หมุนเวียน 
เปลี่ยนแปลง อาจเ นการ ้อนทับของขอบเขตอันพร่าเลือน
ระหว่าง ฉัน  และเรา e  ที่ส่งผลให้เรื่องเล่าเกิดใหม ่
และเติบโตได้ไม่สินสุด

เรื่องเล่าล่องลอยอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับอากาศ และ ณ พื้นที่น้
เองที่ศูนย์กลางของการปะทะระหว่างขั้วตรงข้าม ของความ
เ นตะวันตกที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในการใช้ตรรกะและ
เทคโนโลยี กับความเ นตะวันออกที่ยังยืดโยงอยู่กับความเชื่อ
ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับจิตและวิญญาณ ความแตกต่างอาจอยู่
ในการวางตัวไร้ ก าย และมองการเล่าเรื่องเ นเพียงการ
เคลื่อนไหวและการด�ารงอยู่ของตัวมันเอง โดยเชื่อมโยงกับ
อดีต จจุบัน หรืออนาคต โดยไม่มีเร่ืองราวใดส�าคัญไปกว่ากัน

ทั้งหมดน้คือพื้นที่แห่งเรื่องเล่าที่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง  
ไม่หยุดนิง ไม่จบสิน

ผีเ นของทุกคน

hibition’s tour guides nor a teaching machine,’ which 
is regarded as a factor supporting each audience’s 
formation of the next story. The collective subjectivity  
created between each individual becomes the ground  
where each story grows from, circulates and changes. 
It can be the superimposition of the blurred boundaries 
between I and we, causing new stories to be born and 
grow endlessly.

Stories are all around us, just like the air we breathe 
in. And at this very space, the center of collision be-
tween opposite ends of the spectrum, of the rationally 
and technologically driven West and the East whose 
association to the mind and spiritual beliefs are 
deeply rooted, the difference may lie in the impartial 
position and the view on storytelling as just a series 
of fluid movements that exist on their own, equally 
interconnecting the past, present and future, nothing 
is superior or inferior.

All of this is the space of endlessly circulating, changing 
and moving stories.

Ghost belongs to us all. 

ghost2561.com

7

8

FOR GHOST:2561, GHOST POSSESSES A DIFFERENT 
IMAGE. IT IS NOT PRESENTED IN A PHYSICAL FORM. THE 
CURATOR EMPHASIZES THE HORIZONTAL RATHER THAN 
VERTICAL ATTRIBUTES OF THE UNSEEN, LINGERING 
MASS OF AIR SURROUNDING US
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TEXT: KANOKWAN TRAKULYINGCHAROEN 
PHOTO COURTESY OF LA BIENNALE DI VENEZIA

BIENNALE 
ARCHITETTURA 2018
ASIAN LANDSCAPE IN ‘LA BIENNALE DI VENEZIA  
- 16TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE EXHIBITION 2018’
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 พื้นที่อินสตอลเลชั่นส่วนกลางของพาวิลเลียนของสิงคโปร์ ช่วยประมวลภาพรวมและสร้างป ิสัมพันธ์กับคนดู และเชื่อมงาน case stud  ในแต่ละจอรอบข้างเข้าด้วยกัน
 

1 SINGAPORE PAVILION’S COMMON SPACE CONNECTS EACH CASE STUDY IN THE SURROUNDING MONITORS AND HELPS THE AUDIENCE TO PROCESS THE OVERALL PICTURE WHILE CREATING A SENSE OF PARTICIPATION

ในช่วงรอบสื่อของงานนิทรรศการสถา ตยกรรมนานาชาติ enice iennale ในครั้งน้  
ได้จุดประเด็นร้อนให้คนในแวดวงได้ถกเถียงกันถึงจุดอ่อนของการตั้งโจทย์ที่เ ดกว้าง
จนเกือบจะเ นอะไรก็ได้อย่าง “ reespace” โครงสร้างของภาพรวมเน้อหาจึงออกมาไม่
ชัดเจน แต่ในปริมาณความเยอะของทิศทางเน้อหาในงาน ภูมิทัศน์ของการเล่าเร่ืองเก่ียวกับ
สถา ตยกรรมจากหลากหลายประเทศในเอเชีย กลับให้ภาพท่ีจุดประกายความคิดท่ีแตก
ต่างออกไปจากคร้ังก่อนๆ

ในคร้ังน้ ระดับคุณภาพของโครงสร้างเน้อหา และการน�าเสนอของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ
เน้อหาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยงใต้และเอเชียตะวันออกน้ัน ต่างก็พร้อมใจ
ดาหน้ากันเข้ามาให้เราได้ต่ืนตาต่ืนใจกันเกือบจะยกภูมิภาค แบบท่ีไม่มีการนัดแนะหรือจัด  
วางวาระร่วมใดๆ นเองท่ีท�าให้ภาพรวมของเร่ืองเล่าจากเอเชียใน น้มีความหลากหลาย และ
มีประเด็นปลายเ ดให้คนดูเอากลับไปคิดต่อได้อย่างสนุกสนานกว่าเดิม โดยน้�าหนักของ
เน้อหาใน น้ มุ่งไปท่ีประเด็นพ้ืนฐานท่ีเราควรรู้หรือ ท�าความเข้าใจกับมัน ความแตกต่างของ
แต่ละพาวิลเลียนจึงไปแสดงออกในส่วนของการขมวดผูกประเด็นเร่ืองราวเข้าด้วยกันว่าใคร 
จะท�าให้คนคล้อยตามไปกับประเด็น และคิดต่อยอดกับประเด็นน้ันๆ ออกไปได้มากกว่ากัน

TWISTING ANGLES
รวมเร่ืองเล่าจากสองประเทศ สิงคโปร์และไทย  และหน่ึงเขตการปกครอง อ่งกง  งาน
ของสิงคโปร์มากับการพลิกคีย์เวิร์ด reespace ไปเ น o ore ree pace  หรือ “ถ้า
ไม่มี ree pace อีกต่อไปแล้วล่ะ ” โดยแสดงให้เห็นภาพของการท�างานของ จเจกที่
ท�างานสอดคล้องกันกับทิศทางนโยบายของรัฐขนาดจิว ministate  ผ่านผลงานท้ังหมด  
โครงการ การจัดแสดงพยายามเล่นกับการส่งต่อมิติประสบการณ์ของสิงคโปร์ให้คนท่ีเข้ามา 
ดูงาน โดยใช้พ้ืนท่ีตรงกลางเ นท่ีให้คนดูได้เข้ามาท่องไปกับข้อมูลของโครงการท่ีคัดสรรมา  
และในขณะเดียวกันก็ได้สัมผัสประสบการณ์จากกลินและภาพไปด้วย hang ong er 
สถาปนิกจากสิงคโปร์กล่าวว่า “ผมหวังจริงๆ นะ ว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถขยายความ
หมายของ ทรัพย์สิน โดยไม่หยุดอยู่แค่หนวยตาราง ุต แต่เ นการนิยามจากปริมาตร  
รวมถึงการใช้มาตรวัดที่ไม่จ�าเ นต้องจับต้องได้เสมอไป แต่ทว่ามันสามารถยกระดับ
ชีวิตของคนให้ดีข้ึนได้”

At the press preview of La Biennale di Venezia – 16th International Architec- 
ture Exhibition, there was a heated argument about the weakness of the 
somewhat to vague and open ‘Freespace’ theme, which resulted in the rather 
obscured structure and overall content of the Biennale. But within the great 
magnitude of the diverse directions and contents of the works, the land-
scape of architectural narrative from several Asian countries has inspired 
some very fresh and different if not unprecedented ideas.

This year, the quality of the contents’ structure and presentation brought 
about by each participating country, particularly those from almost all 
Southeast Asian nations, has been mesmerizing. With no prior agreed upon 
agenda or discussion, the narratives coming from Asia this year are incredibly  
diverse with the ending kept open for viewers to linger on the experience 
more constructively and inspiringly than ever. The highlight has been put on 
the fundamental issues that one should know and understand. The distinc-
tiveness of each pavilion is therefore expressed through the way stories and 
issues boil down to who is able to persuade and stimulate viewers to agree 
with and contemplate the proposed ideas further.

TWISTING ANGLES
Stories from two countries (Singapore and Thailand) and one Special Ad- 
ministrative Region (Hong Kong) are told. Singapore twists the keyword 
‘Freespace’ to ‘No More Free Space?’ by depicting the picture of individual 
working processes that resonate with the ministate’s policy directions 
through the 12 different projects being exhibited. The exhibition attempts 
to play with the way the Singapore experience is perceived and interacted  
with by the viewers. The space at the center welcomes spectators to browse 
information on the selected projects while the sensory experiences are 
provided in the form of visuals and smells. “I really hope one day we can 
define property not in terms of per square foot but in terms of per volume, 
and in terms of other measures that are not so tangible but can really uplift  
a person’s life,” said Chang Yong Ter, an architect from Singapore.
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2 พื้นที่นั่งเอกเขนกตรงกลางของพาวิลเลียนของไทยที่พยายามสะท้อนอิสระในการเลือกจัดวางที่ทางของผู้ใช้พื้นที่ 3 พาวิลเลียนของ ่องกงน�าเสนอชุดภาพจินตนาการของการใช้ชีวิตในอาคารสูง
แบบสามมิติ ให้คนดูได้เข้าไปใช้ความคิดกับหลากหลายความเ นไปได้ที่อนาคตจะหยิบยื่นให้กับเราในนามของวั นธรรมเทคโนโลยี 4-5 พาวิลเลียนของญี่ปุนเ ดโอกาสให้คนดูได้เล่นกับการมอง
รายละเอียดของ rchitectural thnograph  ผ่านกล้องส่องทางไกลและแว่นขยาย

2 RECREATIONAL SPACE IN THE MIDDLE OF THE THAILAND PAVILION REFLECTS THE FREEDOM OF USERS IN MANAGING THEIR OWN USE OF THE SPACE 3 HONG KONG PAVILION SHOWS 3D IMAGES OF 
LIVING IN HIGH-RISE BUILDINGS, WHICH GIVES THE AUDIENCE A GLIMPSE AT THE POTENTIAL FUTURE THAT A TECHNOLOGICAL CULTURE COULD GIVE THEM 4-5 JAPAN PAVILION COMES WITH THE GIMMICK 
OF ENABLING THE AUDIENCE TO SEE THE DETAILS OF ARCHITECTURAL ETHNOGRAPHY THROUGH TELESCOPES AND MAGNIFYING GLASSES

lissfull  ours ของไทย มากับความหลากหลายของประเด็นทางความคิด ท่ีต่อยอดออกไป 
ได้มากมายหลายทิศทาง การน�าเสนอพื้นที่เมืองที่แสดงการเปลี่ยนผ่านของใจกลางเมือง
เก่าอย่างอาคารอดีตห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ หรืออนุสรณ์สถานจากยุควิก ตต้มย�ากุ้งอย่าง
อาคารสาทรยูนิค หรือการใช้พื้นที่ในชีวิตประจ�าวันที่มีพลังสะท้อนแง่มุมที่นาสนใจในเชิง 
urbanism ท่ีตลาดร่มหุบ ท้ังหมดน้น�าไปสู่การต้ังค�าถามเพ่ือคิดต่อไปว่า สิงท่ีเราเห็นกันจน
เจนตาเหล่าน้ จะช่วยให้เราคิดอะไรกับเมืองของเราได้มากกว่าน้หรือไม่ โดยเน้อหาท่ีมีน้ัน 
พอจะแบ่งเ นก้อนย่อยๆ ได้ส่ีทิศทาง คือ urbanism  งานสถา ตยกรรม  งานออกแบบการ
ใช้พ้ืนท่ีสาธารณะ และงานภาพถ่าย ท�าให้เกิดความหลากหลายของเน้อหาท่ีคนดูจะค่อยๆ 
เก็บความได้ผ่านการไล่ดูเร่ืองราวทีละหน้าจอ แต่ในขณะเดียวกัน การน�าเสนอด้วยวิธีดังกล่าว 
ก็ท�าให้การสื่อสารภาพรวมเน้อหากับคนดูนั้นท�างานได้ไม่เต็มที่มากนัก การเสริมองค์
ประกอบเข้ามาอีกชุดหน่ึง เพ่ือท�าหน้าท่ีเช่ือมต่อกิจกรรมการรับรู้ในบริเวณน่ังเล่นเอกเขนก
ตรงกลางให้กลับเข้ามาหาเน้อหาบนจอท้ังสิบ นาจะช่วยให้การส่ือสารในบริบทของการตะลุย
ดูงาน iennale ท่ีคนดูมีเวลาให้แต่ละท่ีไม่มากนัก เกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ 
ทว่าคงความกระชับได้มากข้ึน

ในขณะท่ีสองประเทศแรกต่างน�าเสนอสิงท่ีเกิดข้ึนตรงหน้า พร้อมกับมุมมองต่อคุณภาพชีวิต 
ในอนาคตอันใกล้ท่ีดีกว่า เขตการปกครองพิเศษอย่าง อ่งกง กลับเลือกน�าเสนอภาพความ
เ นไปได้ของสิงที่ยังไม่เกิดขึ้น ภายใต้หัวข้อ ertical abric  densit  in landscape ที่
เ นการน�าเสนอชุดภาพจินตนาการท่ีต้ังใจจะเล่นกับการค้นหา reespace ท่ีเกิดใน t polog  
ของอาคารตึกระ า ที่ให้ภาพแทนของภูมิทัศน์ของเกาะ ่องกงได้เ นอย่างดี โดย ang 

ei en คิวเรเตอร์ของพาวิลเลียนได้เชิญ  สถาปนิกจากทั่วโลกมาน�าเสนอชุดภาพ
จินตนาการที่เล่นกับความชะลูดของอาคารสูง กรอบจ�ากัดของอาคารที่มีลักษณะสัดส่วน
ความชะลูดแบบสุดโต่ง บนฐานขนาด  ตารางมิลลิเมตร สูง  เมตร เกิดขึ้น เพื่อใช้
เ นกรอบคิดในการทดสอบความเข้าใจถึงศักยภาพทางท่ีว่าง ึง่ในงานนิทรรศการน้ ขบวน
พาเหรดของกองทัพโมเดลสีขาวในคอร์ทขนาดเล็กท่ีไหลเข้าไปในตัวอาคาร และวนทะลัก
ออกมานอกอาคารอีกคร้ัง ท�าให้คนดูได้ท่องไปในความละลานตาของความเ นไปได้ท่ีเกิด
จากการทดลองในแบบต่างๆ จากการตีความที่ไม่ใช่แค่จากสถาปนิก ่องกง แต่ยังมีงาน 
จากสถาปนิกต่างชาติไม่ว่าจะเ น in  aas  eiser  memoto  un garashi หรือ 
บุญเสริม เปรมธาดา

ประสบการณ์การเดินไปท่ามกลางข้อเสนอทางความคิดนับร้อยแบบน้ ปริมาณเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในการพาคนดูเข้าไปสู่จินตนาการถึงชุดภาพอนาคตของเมืองแนวต้ัง ในวันท่ี 
อาคารมีสถานะเข้าใกล้ความเ นวัตถุ และธรรมชาติท่ีพอจะหาได้ก็คือ ธรรมชาติท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนมาเอง ถ้าอย่างน้ันแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในโลกท่ีเทคโนโลยี 
เอ้ือให้ดงอาคารสูงพุ่งเสียด าแบบน้จะเ นอย่างไรต่อไป  

Thailand’s ‘Blissfully Yours’ comes with the diversity of the conceptual issues 
that can be further explored in so many directions. The presentation of urban 
spaces exhibits the transitioning city center of Bangkok’s old town quarter  
such as New World Department Store or the Tom Yam Kung crisis’s un- 
official memorial like Sathorn Unique building, all the way to the use of space 
in everyday life and the interesting impacts created in the aspect of urbanism  
at Rom Hoob Market. Everything leads up to the question and future con-
templation about how the things we have become familiar with can help us 
realize something about the city more. The contents can be roughly divided 
into four different directions: urbanism, architecture, public space design 
and photography. Such presentation enables the diversity of the content in 
which viewers gradually discover the story displayed on each of the screens. 
In the meantime, such presentation method doesn’t exactly enable the 
content to be communicated to the audience as effectively as it should be. 
The additional elements help link the activities going on at the center of the 
lounging area at the middle of the exhibition to the contents displayed on the 
10 screens. This, in a way, enhances the effectiveness of the communication,  
especially within the context where viewers are constrained by a limited 
amount of time for each pavilion as they try to see as many exhibitions as 
they can. With this method, the contents are exhibited in a more concise and 
comprehensive presentation.

While the first two countries bring forward what’s happening right in front of 
them with a view on the quality of life in the more imminent and better future, 
the Special Administrative Region such as Hong Kong chooses to present  
the possibility of what has not yet happened. Under the topic ‘Vertical Fabric: 
density in landscape,’ a series of imagined images is intended to play with the  
search for Freespace emerging within the typology of skyscrapers, fittingly 
depicting the representation of the island’s cityscape. Weijen Wang, the 
pavilion’s curator, invites 100 architects from around the world to present 
their own imagination of the extreme height of Hong Kong’s skyscrapers. The 
superlative proportion of the building (2-meters height on the 360-square-
millimeter base) is created to serve as a framework where the architects’ 
understanding of the potential of space is tested. In this exhibition, a parade 
of white models makes an appearance in a court, which flows inside and 
outside of the building, allowing viewers to journey into the mesmerizing  
possibilities brought about by different methods of experimentation. The 
interpretations are done, not only by architects from Hong Kong but many 
other different countries such as Winy Maas, Reiser + Umemoto, Jun Igarashi 
and Boonserm Premthada.

Walking among these one hundred ideas, the quantity plays an important 
part in the way viewers are taken into the imagined future vertical city, in the 
time when buildings are becoming objectified and the only kind of nature 
available is manmade. If that is the case, what will the relationship between 
humans and nature be like in the world where technology is enabling buildings  
to be physically higher?
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LEARNING FROM THE CONTEMPORANEITY
ถ้าเราสามารถนับ ญ่ีปุน จีน และอินเดีย ว่าเ นจุดอ้างอิงทางวั นธรรมของเอเชียตะวันออก  
เฉยงใต้ได้แล้ว สิงท่ีนาแปลกใจก็คือ อินเดียกลับไม่ได้ส่งและดูเหมือนว่าจะไม่เคยส่งพาวิลเลียน 
ประจ�าชาติมาเข้าร่วมงาน enice iennale เลยสักคร้ัง ในขณะท่ีญ่ีปุนมากับการน�าเสนอ 
เคร่ืองมือทางความคิด ึง่เ นแนวทางในการท�าความเข้าใจสถา ตยกรรมผ่านเคร่ืองมือ
ส�าหรับการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า rchitectural thnograph  “ภาพวาดเหล่าน้แสดงให้เห็นถึง
อาคารต่างๆ ท่ีเปล่ียนไปตามความเปล่ียนแปลงนานาท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตของผู้คน ในทางหน่ึง 
การวาดบรรยายความคิดเก่ียวกับสถา ตยกรรมชุดน้ ในฐานะท่ีเ นส่วนท่ีขยายออกมาจาก
ชีวิตคน ก็คือการวาดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่แวดล้อมตัวอาคาร” omo o 
ai ima สถาปนิกจาก telier o o  คิวเรเตอร์ของพาวิลเลียนใน น้กล่าว

rchitectural thnograph  เ นแนวทางการท�าความเข้าใจสถา ตยกรรมผ่านการบันทึก 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคาร และระบบนิเวศรอบอาคารน้ัน ใน จจุบันแนวทางน้พยายาม 
จะพั นามุมมองใหม่ โดยคิดรวมไปถึงสรรพสิง ทั้งที่เ นมนุษย์ human  และอมนุษย์ 
non human  โดยอาศัยฐานจากปรัชญาเร่ือง m elt ของ a ob von e üll ตัวนิทรรศ  

การน้เ นการรวบรวมผลงานวิจัยและภาพวาดรวม  ชิน ท่ีให้ภาพรวมวิวั นาการของ
การท�างานในแนวคิดน้ ึง่ครอบคลุมต้ังแต่ช่วงปลายทศวรรษท่ี  จนถึง จจุบัน  

LEARNING FROM THE CONTEMPORANEITY
If we were to count Japan, China and India as Southeast Asia’s points of 
cultural references, the surprising thing is India has never once participated 
in the Venice Biennale, while Japan comes with its presentation of a thinking  
tool that proposes itself as a way of trying to understand architecture through 
a learning tool called Architectural Ethnography. “These drawings illustrate 
buildings that change in response to changes in the way people live. One 
way to depict this idea of architecture as an extension of human life is to 
draw details of the elements surrounding the building,” said Momoyo Kaijima, 
the architect of Atelier Bow-Wow, the curator of this year’s pavilion.

Architectural Ethnography is a methodology in which architecture can 
be understood through the documentation of the relationship between a 
building and the ecology surrounding it. Today, such methodology attempts 
to develop a new perspective that includes all things human and non-human 
based on the philosophy behind Jakob von Uexküll’s Umwelt. The exhibition 
is a collection of 42 research works and drawings that depict the overall 
evolution of the work being developed and executed under this concept, 
encompassing the time period from the late 1990s to present.
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THIS YEAR’S VENICE 
ARCHITECTURE BIENNALE 
OPENS A NEW PERSPECTIVE 
FOR ONE TO SEE THAT THE 
INTERACTION BETWEEN THE 
CONCEPTUAL CURRENTS 
FROM THE WEST AND THE 
EAST CAN TAKE PLACE 
ALONGSIDE EACH OTHER 
WITH SPORADIC CLASHING 
POINTS AND MUTATIONS

ในขณะท่ีญ่ีปุนน�าเสนอ rchitectural thnograph  ในฐานะท่ีเ นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
ความเข้าใจสถา ตยกรรมที่รวมเอาชีวิตและระบบนิเวศเข้าไปในกระบวนการคิดแล้ว 
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็มากับวาระ uilding a uture ountr side อนาคตของชนบท
ในจีนจะเ นอย่างไรต่อไป โดยนิทรรศการแสดงให้ได้เห็นมุมมองท่ีมีความหวังถึงอนาคตท่ีดี
ข้ึน การเ ดกว้างรับกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีมากับเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็พยายาม
จัดวางที่ทางให้กับคุณค่าในวั นธรรมแบบดั้งเดิม และความเ นไปได้ใหม่ที่ยังไม่ได้รับ
ความใส่ใจ พาวิลเลียนของจีนในคร้ังน้ จึงเ นความพยายามในการแสดงออกถึงการเดินทาง
ค้นหาจุดสมดุลระหว่าง กระบวนการท�าให้เ นสมัยใหม่ กับขนบประเพณเดิม ึง่จะท�าให้
คนในชุมชนเข้ามาเช่ือมต่อกับการเปล่ียนเเปลงน้ได้ด้วย และยังทิงประเด็นค�าถามไว้ว่า ใน
อนาคตเราอยากเห็นชีวิตในชนบทจะเ นอย่างไร

While Japan proposes Architectural Ethnography as a tool to communicate 
the understanding of architecture that integrates life and the ecosystem into 
the thought process, The People’s Republic of China joins the Biennale with 
‘Building a Future Countryside.’ The exhibition portrays a hopeful perspective 
about the better future, with a more open-minded attitude about the changes 
that technology will bring alongside an attempt to find a place for the values 
of traditional culture and new possibilities that have not yet been acknow- 
ledged. The China Pavilion this year is, therefore, an attempt to express the 
country’s journey to a point of equilibrium between the modernization and 
old traditions. The process allows people in the community to be a part of the 
change with a question ‘How do you visualize the life in a future countryside?’ 
left for viewers to contemplate the answers.

6-7 การทดลองปะติดปะต่อทางความคิดเพื่อหาจุดสมดุลใหม่ของชนบทในอนาคตในพาวิลเลียนของจีน 8 การฉายภาพเรื่องราวของผู้คน ขนบประเพณ และธรรมชาติ ที่เ นแก่นของนิทรรศการในโถงหลัก
ของพาวิลเลียนไต้หวัน 9 โมเดลที่ ieldoffice rchitects ใช้เ นเครื่องมือส�าหรับสื่อสารและเจรจากับชุมชน

6-7 CHINA PAVILION’S EXPERIMENT WITH CONNECTING VARIOUS IDEAS TO FIND A NEW BALANCE FOR THE COUNTRY’S FUTURE RURAL AREAS 8 TAIWAN PAVILION’S MAIN HALL DEPICTING ITS CENTRAL 
EXHIBITION THEME OF THE STORIES OF PEOPLE, CULTURE, AND NATURE 9 A MODEL THAT FIELDOFFICE ARCHITECTS USED AS A MEANS TO COMMUNICATE AND CONVERSE WITH THE COMMUNITY

6

7
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DIFFERENT WAY OF LIVING WITH NATURE
งานน้ไต้หวันมากับ iving ith the  ater and ountain  a ing laces in ilan 
ท่ีเ นการเอาผลงานของ ieldoffice rchitects มาจัดแสดงให้เห็นถึงมุมมองท่ีนาสนใจใน
การตีความ freedom ในฐานะท่ีเ นกระบวนการสร้างท่ีว่างจริงๆ ส�าหรับคนอ่ืนในสังคม และ
การท�างานกับชุมชนและบริบทท้องถิน ึง่ควรเ นกระบวนการปลายเ ดท่ีปล่อยให้งอกงาม
ไปตามเวลาของมัน มิติการร่วมมือกันท�างานระหว่างสถาปนิกกับชุมชน จึงเกิดข้ึนผ่านการ
ใช้โมเดลโครงการเ นเคร่ืองมือส่ือสาร ดังน้ันหุ่นจ�าลองในท่ีน้ จึงสะท้อนกระบวนการคิดท่ี
เ นระบบเ ด ปรับได้ตามเวลาและเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป แทนท่ีจะเ นภาพแทนของความคิด
ท่ีขมวดจบในตัวแบบท่ีเราคุ้นเคยกัน ดังน้ันทิศทางการท�างานของ heng uan uang จึง
ช่วยเ ดประเด็นให้เราได้คิดต่อถึงการท�างานกับชุมชนท่ีเ นเมืองรองอย่างอ้ีหลานท่ีอยู่ห่าง
จากไทเปไปแค่หน่ึงช่ัวโมง การผสานเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในขนบประเพณด้ังเดิมเข้ากับแนวคิด
ทางสถา ตยกรรมท่ีพร้อมเ ดรับแนวทางในการตีความค�าว่า “ธรรมชาติ” ท่ีมนุษย์เข้าไป
มีส่วนสร้างข้ึนน้ัน เกิดเ นกระบวนการท�างานท่ีต้ังค�าถามกับการเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างไร 
ให้ร่วมสมัยกับความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

8

9

DIFFERENT WAYS OF LIVING WITH NATURE
Taiwan’s ‘Living with Sky, Water and Mountain: Making Places in Yilan’ is the 
exhibition of Fieldoffice Architects’ projects that showcase some interesting 
viewpoints about the way ‘freedom’ can be interpreted as a process in which 
spaces are created for people in the society and through collaborations with 
local communities and contexts, which should be an open-ended process 
that grows organically. The collaborative process between architects and 
communities takes place through the use of models as a communication  
tool. The model, in this case, reflects the open thought process that is adapt-
able to changing times and conditions instead of being merely a represen-
tation of a finalized idea that we may familiarize ourselves with. As a result, 
Sheng-Yuan Huang’s direction enables us to think further about the collabo-
ration with the local community in Yilan, a secondary city only one hour away 
from Taipei. The integration of the knowledge existing in the old traditions 
and norms to the architectural concept that is open to possible interpreta- 
tions of ‘nature’ whose origin and existence has pretty much evolved by 
humans has created a working process that questions how future steps can 
be taken alongside technological changes.
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ANOTHER VERSION OF HISTORICIZATION
ในครั้งน้สาธารณรัฐเกาหลีและ ลิป นส์ มาพร้อมกับการเล่าถึงอดีตในแบบที่แตกต่าง
กันไป ด้วยการเขียนประวัติศาสตร์ในแบบที่ฉกขนบกระแสหลัก โดยเกาหลีใต้ท�ามัน
ผ่านมุมมองแบบพหุนิยมในการตีความ avant garde ในนิทรรศการ pectres of the 
tate vant garde ส่วน ลิป นส์ก็น�าเสนอความเ นพหุอัตลักษณ์ที่เกิดจากสภาวะที่

เ นผลจากการข้ามสายพันธ์ุทางวั นธรรมในบริบทของสังคมท่ีขับเคล่ือนไปด้วยส ริตของ
เทคโนโลยีในนิทรรศการ he it  ho ad o avels ในขณะทาง ากของอินโดนเ ยี
น้ัน นิทรรศการ un ata  he oetic of mptiness ได้สร้างเร่ืองเล่าของ สุญญตา หรือ  
“ความโล่งว่าง” ที่เ นการเ ดบทสนทนาให้เราได้คิดตั้งค�าถามกับวิธีเดิมๆ ในการคิดถึง
ความโล่งว่าง ว่าแท้จริงแล้วเราใช้ฐานความรู้เดิมที่เรามีอยู่มาปะทะ และขมวดกับกระแส
ความรู้จากโลกสมัยใหม่ได้อย่างนาพึงพอใจแล้วหรือยัง นาเสียดายท่ีเน้อหาในส่วนท่ีบรรจุไว้
ในแคตตาล็อคกลับไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือเกรินน�าไว้ในการจัดแสดงในพาวิลเลียนมากนัก

นิทรรศการของท้ังสามประเทศข้างต้น มีท่าทีของการรับอิทธิพล ทว่าก็ออกแรงสุดก�าลังท่ี
จะสร้างช่องทางการไหลช่องทางใหม่ ให้กับความหลากหลายของความคิดจากแต่ละ าก

ANOTHER VERSION OF HISTORICIZATION
The Republic of Korea and the Philippines present their own recollection of 
the past through a recount of history that breaks away from the mainstream 
tradition. South Korea takes the pluralist approach in the interpretation of the 
term ‘avant-garde’ with the ‘Spectres of the State Avant-garde’ exhibition. 
The Philippines proposes the pluralist identity originated from the cross-
cultural context of the society driven by the spirit of technology with ‘The City 
Who Had Two Navels,’ while Indonesia’s ‘Sunyata: The Poetic of Emptiness’ 
exhibition tells the story of ‘Sunyata’ or ‘emptiness’ by creating a conversa-
tion for us viewers to question the conventional method in the way emptiness 
is imagined and whether we have satisfyingly integrated our existing know- 
ledge and experience into the stream of knowledge coming from the modern 
world. It’s a shame that the content included in the catalog is not featured or 
introduced in the pavilion as much as it should have been.

The exhibitions by the three aforementioned countries appear to be influ-
enced but vigorously expressive about the attempt to create a new channel 

11

13

15

10

12

14

10-11 จุดพักสายตาในพาวิลเลียนของเกาหลีใต้หลังจากเสพเน้อหาที่อัดแนนเต็มพื้นที่จัดแสดง 12-13 แนวคิดหลักของนิทรรศการจาก ลิป นส์ได้รับการถ่ายทอดออกมาผ่านรูปทรงและการเลือกใช้สื่อ
ที่แตกต่างกัน 14-15 สเกลของพื้นผิวกระดาษขนาดใหญ่ที่มาปะทะกับโมเดล section ของอาคารต่างๆ จากงานสถา ตยกรรมในอินโดนเ ีย

10-11 SOUTH KOREA PAVILION’S SPACE ALLOWS FOR THE AUDIENCE TO REST THEIR EYES AFTER MOVING THROUGH THE EXHIBITION PACKED FULL OF INFORMATION
12-13 THE CENTRAL IDEA OF THE EXHIBITION FROM THE PHILIPPINES PAVILION IS SHOWN THROUGH THE USE OF DIFFERENT SHAPES AND MEDIUMS 14-15 A SCALE OF LARGE PAPERS
STANDS IN CONTRAST WITH SECTION MODELS OF DIFFERENT BUILDINGS OF INDONESIAN ARCHITECTURE
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16 งานอินสตอลเลชั่นฉายภาพใบหน้านักศึกษาสถา ตยกรรมที่เข้ามาร่วมเวิร์คช็อปในพาวิลเลียนของตุรกี 
ที่เ ดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ท�าอะไรมากกว่าการยืนดูอยู่ห่างๆ

16 THE INSTALLATION PIECE FROM TURKEY PAVILION SHOWS THE FACES OF ARCHITECTURE STUDENTS  
PARTICIPATING IN ITS WORKSHOP THAT OFFERED THE AUDIENCE A GREATER CHANCE TO TAKE PART IN THE 

PAVILION’S ACTIVITIES

มุมของวั นธรรมตะวันตกและตะวันออก ึ่งมันท�าให้เราได้กลับมาถามตัวเองว่า เราได ้
พยายามไปให้ไกลเกินกว่าการน�าเข้าและผลิต ้�าความรู้ท่ีไหลบ่าในกระแสโลกมากน้อยแค่ไหน 
การรับความรู้จากกระแสโลกเข้ามาน้ัน ไม่ได้ผิดหรือถูกด้วยตัวมันเอง ทว่าประเด็นมันนาจะ 
อยู่ท่ีว่าเราลองเล่นกับกระแสน้ัน และเง่ือนไขของสภาวะร่วมสมัยได้อย่างมีมิติ  ช้ันเชิงแค่ไหน 
อย่างไรมากกว่า

PAVILION AS A MEDIUM FOR CRITICAL DIALOGUE
อีกพาวิลเลียนหน่ึงท่ีจะไม่เขียนถึงเลยคงจะไม่ได้ เพราะฉกแนวทางการตีความ reespace 
โดยการคิดถึงการเช่ือมต่อเอาคนรุ่นใหม่จากท่ัวโลกให้เข้ามาเท่ียวชมและมีส่วนร่วมกับงาน 
iennale อย่างพาวิลเลียนของตุรกี ardi a the hift  ท่ีมากับแนวคิดของการสร้างเวที

ส�าหรับการพบปะเพ่ือสร้างสิงใหม่ๆ โครงการ ardi a จัดกิจกรรมอาทิตย์เว้นอาทิตย์เ น
เวลา  สัปดาห์ ให้นักศึกษาสถา ตยกรรม  คนท่ีคัดเลือกจากการเ ด open call ท่ีมี
คนสมัครเข้ามามากกว่าห้าร้อยคนจาก  ประเทศท่ัวโลก ด้วยการสนับสนุนจาก stanbul 
oundation for ulture and rts รายเดียวกับผู้ให้การสนับสนุน stanbul esign ien

nale  

งานน้เหล่านักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จึงมีโอกาสมาเห็นทั้งงาน enice iennale และ
ร่วมท�าเวิร์คช็อปเพ่ือถกประเด็นความคิดและสร้างบทวิวาทะเชิงวิพากษ์วิจารณ์สถานภาพ

จจุบันของความคิดทางสถา ตยกรรมกับศิล น นักวิชาการ และสถาปนิกที่มาร่วมจัด 
เวิร์คช็อปอย่างเช่น va ranch i ilabert  adine otha  uhani allasmaa  efi   
nadol เ นต้น ทั้งน้ผู้เข้าร่วมจะสามารถเปลี่ยนแปลง หรือออกแบบการใช้ผืนผ้าใบเรือ 

สีขาวที่เ นงานอินสตอลเลชั่นในพื้นที่ได้ตามใจ ฉะนั้นตัวพาวิลเลียนก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
ตามการตัดสินใจของผู้เข้าร่วม ท�าให้มันเ นระบบเ ด ไม่จบในตัว พร้อมเ ดรับความ 
เปล่ียนแปลงจากความคิดใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดการจัด  เวิร์คช็อป  การประชุมออนไลน์ 
ึง่นถือเ นพาวิลเลียนท่ีมากับส ริตท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุดในงานก็ว่าได้ “สถา ตยกรรมเ นสิงท่ี

มีการเติบโต แปรเปล่ียน และเกิดข้ึนใหม่ในตัวของมันเองอยู่เสมอ” reme i er คิวเรเตอร์
ของ ardi a กล่าว

ในภาพรวม enice rchitecture iennale คร้ังน้ ได้ให้ภาพของการสังเคราะห์อิทธิพลจาก
หลากหลายวั นธรรมที่มากับกระแสโลกาภิวั น์ในเอเชีย ึ่งเ ดมุมมองให้เราได้เห็นว่า 
การป สัิมพันธ์ระหว่างกระแสธารความคิดจากตะวันตกและตะวันออก สามารถเกิดข้ึนแบบ
คู่ขนานกันไป มีจุดปะทะ กลายพันธ์ุเ นระยะ และเ นสภาวะของการต่อรองกันมากกว่าท่ี
จะมีใครยึดครองชัยชนะและครอบง�าเร่ืองเล่าแต่เพียงผู้เดียว ระบบเ ดท่ีไม่ได้เคลมการน�า
เสนอแค่เพียงเร่ืองเล่าท่ีจบสมบูรณ์ในตัว จึงเ นเคร่ืองมือท่ีทรงพลังและมีความยืดหยุ่นมาก
พอท่ีจะตอบสนองกับเง่ือนไขของสภาวะล่ืนไหลของสังคมสมัยใหม่แบบพันธ์ุทางในเอเชีย 
ได้ดี นาจับตามองว่าอีกสอง ข้างหน้า พวกเขาเหล่าน้จะสรรหาเร่ืองเล่าอะไรมาเรียกแขก 
ให้มาน่ังจิบชากาแ พูดคุยกันอีกคร้ัง

ARCHITECTURE IS A FIELD THAT 
IS CONSTANTLY EXPANDING, 
TRANSFORMING AND RENEWING 
ITSELF

16

to serve the diversity of ideas from both western and eastern culture. They 
pose one question, how much have we tried to go beyond the importation 
and reproduction of the knowledge that is circulating in the world? The way 
knowledge is taken and embraced is not, per se, right or wrong, but the point 
perhaps lies in how dimensional and sophisticated can we be as we play 
with the contemporary trends or conditions.

PAVILION AS A MEDIUM FOR CRITICAL DIALOGUE
Another pavilion that we cannot fail to mention for its unorthodox interpreta-
tion of ‘Freespace’ through the interconnection of the younger generation 
population from around the world to visit and engage in the Biennale is the 
Turkey Pavilion, ‘Vardiya (the Shift),’ which comes with a platform that is 
created for new interactions and innovations to be made. Vardiya organizes 
an activity every other week throughout the 26-week duration, welcoming 
122 architecture students selected from over 500 entries from 16 countries 
around the world submitted through an open call with the support from 
Istanbul Foundation for Culture and Arts (the same institution that supports 
Istanbul Design Biennale). 

The selected students are able to visit the Venice Biennale and participate in 
the workshop where they take part in a discussion about ideas and critical  
arguments around the current status quo of architectural ideas with artists,  
academics, and architects such as Eva Franch i Gilabert, Nadine Botha, 
Juhani Pallasmaa, Refik Anadol, etc. The participants are encouraged to  
change or design the white canvas, which is one of the installations in the 
pavilion’s exhibition space as they wish. This causes the pavilion to be 
altered by new ideas emerging from the 13 workshops and 50 online con- 
ferences. This is probably the most spirited and lively pavilion of the Bien-
nale. “Architecture is a field that is constantly expanding, transforming and 
renewing itself,” said Kreme Piker, the curator of Vardiya.

In the big picture, this year’s Venice Architecture Biennale depicts the syn- 
thesized influences from different cultures that emerge as parts of the globali- 
zation phenomenon in Asia. It opens a new perspective for one to see that 
the interaction between the conceptual currents from the West and the East  
can take place alongside each other with sporadic clashing points and  
mutations. It becomes more of a negotiation rather than a domination where 
one solely conquers and dominates the narrative. An open system, which 
does not claim the completed narrative, serves as a powerful tool with 
enough flexibility to respond to the conditions that the flow of the modern 
Asian hybrid society has created. It is interesting to see what these pavilions 
will bring to the table in the next two years for us viewers to eagerly discuss 
over a fine cup of coffee.

labiennale.org/architecture
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MEDIATEXT: WICHIT HORYINGSAWAD PHOTO: KETSIREE WONGWAN

หนังสือเล่มน้ของ éa atherine ac a จะพาเราเข้าไปท�าความรู้จักกับ he resence of the 
ast หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือ a trada ovissima  หนึ่งในนิทรรศการที่มีความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของโลกสถา ตยกรรม และยังถือเ นนิทรรศการแรกของ enice rchitecture 
iennale ที่จัดใน   โดยมีสถาปนิก aolo ortoghesi เ นคิวเรเตอร์ ึ่งหากผู้อ่านสนใจ

ศึกษาในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถา ตยกรรมโพสต์โมเดิร์นอยู่ด้วยแล้ว นนาจะเ น
หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

éa atherine ac a พาเราเข้าไปท�าความเข้าใจประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาน้ัน โดยใช้นิทรรศการ 
he resence of the ast เ นแกนกลางของเรื่อง และพยายามบอกเล่าแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เ นท้ังประวัติศาสตร์ หรือความเ นมาในการจัดนิทรรศการในอิตาลี ท้ัง enice iennale และ 
ilan riennale รวมถึงความวุ่นวายและความขัดแย้งทางการเมือง และข้อโต้แย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงทศวรรษ  ผ่านหัวข้อ he iennale is ead  ong ive the iennale  
ึ่งเ นเน้อหาส่วนแรกของหนังสือ ขณะที่เน้อหาในส่วนที่สอง ddressing the hibition 
arado  นั้น ประเด็นหลักนาจะอยู่ที่การเสนอข้อถกเถียงในเรื่องของเทคนิคในการคิวเรต 
curatorial techni ues  ึ่งเ นแกนกลางที่ส�าคัญ และเ นหนึ่งในเน้อหาหลักที่หนังสือเล่มน้

ต้องการน�าเสนอผ่านสิงที่เกิดขึ้นในนิทรรศการ รวมถึงค�าถามที่ว่า อะไรคือสิงที่นิทรรศการทาง
สถา ตยกรรมควรจะเ น และความสัมพันธ์ของเน้อหาในนิทรรศการกับเมือง ส�าหรับเน้อหาใน
ส่วนสุดท้าย he eginning of the nd and the nd of the eginning  เ นความพยายาม
ที่จะอธิบายตัวนิทรรศการในฐานะที่เ นสื่อ ึ่งสัมพันธ์ไปกับการพั นาไอเดียของแนวคิดแบบ
โพสต์โมเดิร์นในโลกสถา ตยกรรม รวมถึงน�าเสนอข้อถกเถียงต่างๆ ท่ีอยู่แวดล้อมการ อร์มตัว
ของประวัติศาสตร์ของสถา ตยกรรมในช่วงเวลานั้น

ใน   ที่ผ่านมา hibiting the ostmodern  he  enice rchitecture iennale 
ได้รับรางวัล lice avis itchcoc  edallion จาก he ociet  of rchitectural istorians 
of reat ritain  ึ่งจะมอบให้แก่หนังสือประวัติศาสตร์สถา ตยกรรมที่มีเน้อหาที่
โดดเด่นนาสนใจในแต่ละ ด้วย

This book written by Léa-Catherine Szacka introduces the reader to the historically 

important architecture exhibition ‘The Presence of the Past’ or ‘La Strada Novissima,’ 

one of the first events of the 1980’s Venice Architecture Biennale which was curated 

by the architect, Paolo Portoghesi. It is indeed an essential read for anyone interested 

in Postmodern Architecture.

Using ‘The Presence of the Past’ as the central piece of narrative, Szacka takes 

us to the history of that period in the first part of the book, ‘The Biennale is Dead, 

Long Live the Biennale!’ by depicting different aspects of history and the origin of 

both the Venice Biennale and Milan Triennale, as well as many political upheavals 

and conflicts and debates during the 1960s and 70s in Italy. The second part, 

‘Addressing the Exhibition Paradox’ primarily considers arguments regarding 

curatorial techniques, which is the book’s central theme, and through which the 

book depicts one of its main contents of narrating the exhibitions’ history. It also 

addresses the question of how an architecture exhibition should be, as well as 

how it relates to politics. The last section, ‘The Beginning of the End and the End 

of the Beginning,’ attempts to explain the exhibition as a medium that shows the  

development of Postmodernism in architecture, as well as the discussions sur-

rounding the formalization of the architectural history of the period.

Recently in 2017, Exhibiting the Postmodern: The 1980 Venice Architecture Biennale 

received the Alice Davis Hitchcock Medallion from The Society of Architectural 

Historians of Great Britain (SAHGB), which is the award given in recognition of each 

year’s interesting literary works or books on architectural history.

marsilioeditori.it

EXHIBITING THE POSTMODERN: 
THE 1980 VENICE ARCHITECTURE BIENNALE
Léa-Catherine Szacka
Marsilio, 2017
Paperback, 264 pages, 17 x 22 cm
ISBN 978-8-831-72672-6
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นอกจากหนังสือท้ังสองเล่มใน รีีส์ hibitions that ade 
rt istor  ของ ruce ltshuler กับหนังสือรวมบทความ 

หนาเกือบ  หน้า ท่ีมี lena ilipovic  arie e van al 
และ olveig Øvstebø เ นบรรณาธิการอย่าง he iennial  
eader แล้ว iennials  riennials  and documenta นาจะ 

เ นหนังสือเล่มส�าคัญอีกเล่มหนึ่งเลยที่คอศิลปะ และผู้ที ่
สนใจในประวัติศาสตร์ศิลปะที่ถูกเล่าและศึกษาผ่าน
นิทรรศการ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ประวัติศาสตร์นิทรรศการ  
ควรมีไว้ติดช้ันหนังสือของตัวเอง ความต่างท่ีชัดเจนเลยใน 
ผลงานของ reen และ ardner กับหนังสือเล่มอ่ืนๆ ท่ียก 
ขึ้นมาในตอนต้น คือการเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอเน้อหาว่า
ด้วยปราก การณ์การเกิดขึ้นของเทศกาลศิลปะขนาด
ใหญ่ต่างๆ จากการส�ารวจและรวมรวบแบบภาพรวมตาม
ล�าดับเวลา มาเ นการโ กัสไปที่หมุดหมายส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เทศกาลศิลปะต่างๆ ึ่งบ้างก็มีชื่อเสียง 
บ้างก็แทบไม่เ นที่รู้จักนอกวงคนที่สนใจในเรื่องน้จริงๆ 
ได้สร้างขึ้น 

เน้อหาของ iennials  riennials  and documenta 
ถูกแบ่งออกเ น  ส่วนหลักๆ คือ he econd ave  
he olitics of egitimac  และ egemon  or a e  
anon ก่อนจะตามด้วยบทสรุปส่งท้ายที่กลับมาทบทวน

ถึงสิงที่เรียกปราก การณ์ bienniali ation ึ่งเกิดขึ้นใน 
โลกศิลปะอย่างต่อเนองตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่  
เ นต้นมาจนถึง จจุบัน ึ่งก็ดูจะหนักหนวงขึ้นเรื่อยๆ 
ดังจะเห็นได้จากจ�านวนของเทศกาลศิลปะในเว็บไ ต์ 

iennial oundation ที่พุ่งไปมากกว่า  งาน  และ
ข้อถกเถียงที่ทั้งคู่พยายามกล่าวถึงตลอดทั้งเล่มอย่าง 
“อะไรคือผลกระทบที่เบียนนาเล่มีต่อศิลปะร่วมสมัย”  
และ “ตลอดการปราก ตัวของศิลปะร่วมสมัยนั้น เบียน
นาเล่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง” ทั้งน้ ในบทที่  

 sian ienniali ation  ึ่งเ นส่วนหน่ึงในหัวข้อ 
he olitics of egitimac  นั้น ถือเ นส่วนที่สะท้อน

บทบาทของเทศกาลศิลปะในภูมิภาคเอเชียแป ิ กน้ได้
อย่างชัดเจนที่สุดผ่านงานอย่าง sian rt ho   
sia acific riennial  ang u iennale  

และ hanghai iennale  ไม่ว่าจะท้ังในฐานะผลพวง 
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นหลัง 
ยุคสงครามเย็นในภูมิภาคน้ หรือการป ิเสธกระบวนทัศน์
ทางศิลปะที่ถูกนิยามขึ้นโดยโลกตะวันตก และการกลับมา 
สนใจในสิงที่เรียกว่า “ภูมิภาค” มากขึ้น ผู้เขียนใช้ค�าว่า  
“สุนทรียะของภูมิภาคนิยม” หรือ aesthetics of regional  
ism  นอกเหนอจากบทวิเคราะห์ภายในหนังสือเล่มน้แล้ว 
หากใครที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
ปราก การณ์ bienniali ation ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิงในช่วง  ท่ีผ่านมาน้เพิมเติมก็สามารถเข้าไป งการ
บรรยายของ nthon  ardner ในหัวข้อ hat does a 
biennial do  ที่เพิงจะจัดไปเมื่อเดือนกรก าคม ก่อนได้ 
ที่เว็บไ ต์ของ sia rt rchive

Apart from the two books in the  Exhibitions that Made 

Art History series by  Bruce Altshuler and the 600- 

page-long The Biennial Reader that has Elena 

Filipovic, Marieke van Hal  and  Solveig Øvstebø as 

the editors,  Biennials, Triennials, and documenta 

is probably another publication that every art buff 

and reader who are interested in art history as told 

and studied through exhibitions (simply called exhibi-

tion history) must have on their bookshelves. The great 

distinction between Green and Gardner’s works and

the other aforementioned books is the presentational

method that instead of examining the emergence 

and growing popularity of large -scale international 

art festivals through surveys and chronological 

depictions, 'Biennials, Triennials, and documenta'

focuses on historical milestones created by different 

art festivals, both the internationally popular and 

more domain-specific ones.

The content of Biennials, Triennials, and documenta 

is divided into three main parts; The Second Wave, 

The Politics of Legitimacy, and Hegemony or a New 

Canon with the conclusion recounting the continual 

and intensifying biennialization phenomenon in the 

art world since the mid 1950s to present (the level of 

intensity is going nowhere but up with currently 

over 200 art festivals being listed in the Biennial 

Foundation’s website) including Green and Gardner’s 

debate over ‘What was the impact of biennials on 

contemporary art?’  and ‘How did biennials change

in the course of the appearance of contemporary 

art?’ that is brought up throughout the book. The 

fourth chapter, ‘1989: Asian Biennialization’ under 

The Politics of Legitimacy topic of the book perfectly 

reflects the role of art festivals in the Asian Pacific 

region through case studies such as Asian Art Show 

(1979), Asia-Pacific Triennial (1993), Gwangju Bien-

nale (1995) and Shanghai Biennale (2000), depicting 

them as both the byproducts of social and political 

changes in the region’s post-Cold War era as well as

the resistance to western-defined  artistic paradigms,

and put the focus more on the ‘region’ (the authors 

use the term ‘aesthetics of regionalism’). In addition

to the analyses featured in the book, for those who 

are interested to look further into the the bienniali-

zation phenomenon in Asia, especially in this past 

decade, check out the ‘What does a biennial do?’ 

lecture that Anthony Gardner did back in July of 2018 

on Asia Art Archive’s website.

wiley.com

BIENNIALS, TRIENNIALS, AND DOCUMENTA:  
THE EXHIBITIONS THAT CREATED 
CONTEMPORARY ART
Charles Green and Anthony Gardner
Wiley Blackwell, 2016
Paperback, 304 pages, 15.2 x 22.9 cm
ISBN 978-1-44433- 665-8
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แวดวงก่อสร้างและการออกแบบนับได้ว่ามี 
ส่วนส�าคัญเ นอย่างยิงในการน�า ไม้  มาใช ้
เ นวัสดุในอุตสาหกรรมของตัวเอง ไม่ว่าจะเ น 
งานขนาดใหญ่อย่างงานโครงสร้าง ไปจนถึง
องค์ประกอบของงานตกแต่งภายในและงาน
ดีไ น์เ อร์นิเจอร์ นจึงเ น จจัยหนึ่งที่ส่งผล 
ให้ผู้ผลิตจ�านวนไม่น้อยพั นาผลิตภัณฑ์
ประเภทไม้ รวมไปถึงวัสดุทดแทนไม้ออกมา
หลากหลายประเภท ึ่งวัสดุชนิดหลังนั้นได้
รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ด้วยคุณลักษณะ
เทียบเท่าหรือเหนอกว่า โดยถูกออกแบบมา
เพื่อตอบโจทย์และแก้ ญหาข้อจ�ากัดต่างๆ 
ของไม้จริง ไม่ว่าจะเ นสี พ้ืนผิว ขนาด ความ
แข็งแรงและทนทาน ึง่สามารถใช้งานได้ต้ังแต่
พ้ืน ผนัง เพดาน โครงสร้าง หรือชินส่วนท่ีใช้ 
ในพ้ืนท่ีเฉพาะ  

ส�าหรับ nchronous anel  หรือ ไม้ งิโครนัส  
คือ นวัตกรรมใหม่ของงานตกแต่งภายในที่
พั นาข้ึนโดย anel lus ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผลิตข้ึนด้วยเทคโนโลยีการ ดผิวสมัยใหม่ ท่ีใช้ 

การกดทับและประสานลวดลายไม้ สัมพันธ์
และสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ึง่นวัตกรรม
ท่ีว่าน้ท�าให้ตัวผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายทอดคุณ  
สมบัติของไม้ได้อย่างเ นธรรมชาติ นอกจากน้  

nchronous anel ยังมีความสวยงามและ
ผิวสัมผัสเทียบเท่าการใช้ไม้จริงหรือไม้วีเนยร์ 
ไม่ว่าจะเ นการมีร่องลึกเสมือนลวดลายไม้
ธรรมชาติ สามารถปองกันการขีดข่วน และกัน
น้�า มึลงบนผิวหน้าไม้ได้ อีกท้ังยังติดต้ังรวมท้ัง 
ดูแลรักษาได้สะดวกและรวดเร็ว ึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการท�างานได้มากข้ึน 

nchronous anel มีสีและลวดลายให้เลือก 
 แบบ ได้แก่ ลายไม้ไม้วอลนัท ไม้โอค และ

ไม้สน มีขนาดอยู่ท่ี    มิลลิเมตร 
หรือ    ุต ึ่งด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน 
ท้ังในแง่สุนทรียะและ งก์ช่ันใช้งาน ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจึงเ นอีกตัวเลือกที่สามารถสร้างมิติ
ให้แก่โครงการต่างๆ ได้อย่างนาสนใจ สวยงาม 
และลงตัว  

that innovative manufacturing process is 

a wood substitute material with a naturally 

beautiful and synchronized pattern of 

wood. Such technology allows for the 

natural characteristics of wood to be ex- 

pressed. Synchronous Panel offers aes- 

thetic qualities and surfaces that are equi- 

valent to real wood or veneer with on-point 

details of natural wood grains and surfaces 

that are resistant to scratches and water 

absorption. The material itself is easy to  

install with more convenient and less time- 

consuming maintenance, enabling a shorter 

construction period.

Synchronous Panel comes with three 

different patterns and colors (Terra Wal-

nut, Forest Oak, Swiss Elm) and a size of 

1,830 x 2,440 millimeters or 6 x 8 feet. With 

comprehensive aesthetic and functional 

qualities, the product presents itself as 

another ideal alternative that can bring an 

interesting and beautiful dimension to any 

project.

panelplus.co.th

The construction and design industry has 

been a vigorous user of wood, whether it’s 

for large-scale structures or as an element 

in interior spaces and furniture design. 

Such popularity is one of the main reasons 

why a number of manufacturers have been 

developing wood and wood substitute 

products to fulfill the seemingly perpetual 

demand for wood. In the past recent years, 

wood substitute materials have become 

increasingly popular for their qualities that 

are equivalent or even superior to that of 

wood. Wood substitute materials are de-

signed to provide answers and solutions 

to all the limitations of real wood, from 

the color, surface, size and strength to 

durability including a variety of applica-

tions including floors, walls, structures or 

components in specific functional spaces.

‘Synchronous Panel’ is a new innovative 

interior design material. Developed by 

Panel Plus, the material is manufactured 

using modern surfacing technology that 

utilizes the pressing and synchronization 

of a wood pattern. Created as a result of 

SYNCHRONOUS PANEL
Particle Panel
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เ นเวลากว่า  แล้ว นับต้ังแต่ท่ี erbert 
 aber และ aniel  onnor ได้ก่อตั้ง

บริษัท ormica ขึ้นใน   ทั้งคู่ได้ส่งต่อ 
ความต้ังใจในการพั นานวัตกรรมให้กับวัสดุ 
ประเภทแผ่นลามิเนตมาอย่างต่อเนอง ผ่าน 
ทุกๆ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จน จจุบัน 
ormica ก้าวขึ้นสู่การเ นบริษัทชั้นน�าใน

อุตสาหกรรมดังกล่าว โดยทุกๆ ไลน์ผลิตภัณฑ์
ภายใต้การผลิตของบริษัท ormica นั้นได้รับ 
การสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการผลิตท่ีมีมาตร  
ฐานและการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพส�าหรับ
รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ เช่นเดียวกับ  

ormica nfiniti®  ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวย  
งาม แต่คุณภาพด้าน งก์ช่ันยังคุ้มค่ากับการ 
ใช้งานด้วยเช่นกัน

จุดเด่นของคอลเล็คช่ันดังกล่าว นอกเหนอไป
จากความแข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวของลามิเนต
ยังสามารถปองกันรอยนิวมือ คราบความช้ืน 
ไปจนถึงการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ึ่งท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถบ�ารุง
รักษาได้ง่าย ยิงไปกว่านั้น ormica nfiniti® 
ยังถูกพั นาให้สามารถ ่อมแ มพื้นผิวที่เกิด
รอยขีดข่วนแบบตื้นได้ด้วยการใช้ความร้อน

ในเชิงความงาม ด้วยตัวแผ่นลามิเนต ormica 
nfiniti® สามารถดัดโค้งได้ อีกทั้งมีพื้นผิวที่ 
เรียบเนยน หลากหลายดีไ น์ ึง่เอ้ือให้สถาปนิก  
ดีไ เนอร์ และเจ้าของโครงการสามารถต่อยอด 
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เพียงแค่ตามต้องการ 
แต่คือการส่งผ่านแรงบันดาลใจผ่านงานออก  
แบบของพวกเขาได้อย่างไร้ข้อจ�ากัด โดย 
ormica nfiniti® สามารถรองรับการใช้งาน

ได้ในโครงการหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเ น 
บ้านพักอาศัย ส�านักงาน โครงการเชิงพาณิชย์ 
โรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะ
ที่ต้องใช้งานหนัก  

The collection stands for not only its du-

rability and strength but also its surface 

that can prevent fingerprint stains caused 

by humidity and maintains the ability to 

effectively control bacteria, enabling 

greater maintenance convenience. Addi-

tionally, ‘Formica Infiniti®’ was developed 

to have a surface that can be restored when 

damaged with mild scratches through  

the use of heat.

In terms of aesthetic quality, Formica 

Infiniti® blends well with smooth surfaces 

and comes in a variety of designs that 

can fulfill the creativity and imagination of 

architects, designers and project owners. 

Beyond functional demands, Formica 

Infiniti® allows for design inspirations 

to be materialized without any limita-

tions and serves as an ideal choice for 

projects of various kinds, from residential 

to commercial, offices, restaurants and 

public space.

formica.com

It’s been over 100 years since Herbert A.  

Faber and Daniel J. O’Connor co-founded  

Formica in 1913. The two founders tran- 

spired their intent in the development of  

laminate board innovations, causing 

Formica to become one of the leading 

companies in the industry.

Every product line developed and manu- 

factured by Formica is guaranteed for its  

standardized process of production and  

use of quality materials that is able to serve  

all functional and aesthetic demands. 

‘Formica Infiniti®’  follows the same standard 

with qualities that go beyond beauty, en- 

compassing all the expected functionali-

ties and required longevity.

FORMICA INFINITI®
Laminates
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2019 Skyscraper 
Competition
DEADLINE SUBMISSION 
29 JANUARY 2019

รายการประกวดแบบตึกระ าที่จะเ ดมุมมอง

ใหม่ๆ ในการออกแบบอาคารประเภทน้ ทั้งใน

แง่เทคโนโลยีการสร้างใหม่ๆ รวมถึงแง่มุมทาง

สังคม ที่จะถูกน�ามาขยายความด้วย อรัม ที่มี

หัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตึกประเภท

ที่ว่าน้กับสังคม ชุมชน ตัวเมือง และกับบุคคลที่

เ นผู้สร้างสิงก่อสร้างเหล่าน้ขึ้นมา 

The awards for this competition are one 

of the world’s most prestigious. The com- 

petition seeks to redefine skyscraper 

design both by implementation of various 

construction aspects and studies of 

various social aspects. It is also a 

forum that explores the relationship of 

skyscrapers to the natural world, city, 

and community, as well as the role of 

humans in building those structures.

evolo.us/registration-2019-
skyscraper-competition

Bangkok Design Week 
2019 
26 JANUARY -
3 FEBRUARY 2019 
CHAROENKRUNG DISTRICT 
AND VARIOUS VENUES

กลับมาเ นคร้ังท่ีสองส�าหรับงาน ang o  esign 

ee  โดยในครั้งน้จัดขึ้นภายใต้ธีม “ using 

or ard” ผ่านการใช้แนวคิดสหวิทยาการเ นตัว 

ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

ผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ชินต่างๆ งานน้ 

จะจัดข้ึนท่ีอาคารไปรษณย์กลางและย่านเจริญกรุง

ึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  อย่าง คือ 

ho case  hibition  al   or shop  

vent  rogram  reative ar et และ reative 

istrict 

This year’s Bangkok Design Week under 

the theme ‘Fusing Forward’ will feature 

the design products and services created 

through knowledge of various disciplines. 

The event, held in different areas of 

Bangkok, will include 5 key activities: 

Showcase & Exhibition, Talk & Workshop, 

Event & Program, Creative Market, and 

the Creative District Project

bangkokdesignweek.com

INVISIBLE THINGS

24 NOVEMBER 2018 
- 28 FEBRUARY 2019
TCDC CHIANG MAI 

นิทรรศการภายใต้การร่วมมือกันของสถาบัน 

เกอเธ่และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่  

ชวนส�ารวจถึงความรับรู้ของเราระหว่าง “ความ

เ นไทย” กับ “ความเ นเยอรมัน” ผ่านการจัด 

แสดงข้าวของในชีวิตประจ�าวันและภาพถ่าย

ครอบครัวจากทั้งสองชาติ นอกจากน้จะมีการ

ฉายภาพยนตร์สั้น มือของนักศึกษาไทยและ

เยอรมน เพื่อร่วมส�ารวจถึงความแตกต่างทาง

อัตลักษณ์ระหว่างกัน โดยในตอนท้ายของ

กิจกรรมได้มีการแจกสมุดเยี่ยมชมให้กับผู้ชม

ได้แสดงความคิดเห็น

This exhibition, co-hosted by the Goethe 

Institute and TCDC Chiang Mai, will 

examine questions regarding perceived 

‘Thainess’ and ‘Germanness’ by dis- 

playing various everyday objects com- 

plemented by photos of middle-class 

families. The displayed objects and 

photographs will reveal different as- 

pects of the perceived identities of Thais 

and Germans. Short films by Thai and 

German students will also be shown in 

order to examine how they perceive 

one another’s identities.  Lastly, there 

will be a guestbook for the audience to 

leave their comments.

¢.com/TCDCChiangMai

DESIGN

Heritage Protection: 
The Asian Experience 
25 - 26 JANUARY 2019
THE SIAM SOCIETY UNDER 
ROYAL PATRONAGE 

หัวข้อของงานเสวนาครั้งน้คือการส�ารวจและ

อภิปรายในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

มรดกวั นธรรมในบริบทของเอเชีย โดยแบ่งเ น 

 หัวข้อย่อย ได้แก่ มรดกวั นธรรมคืออดีตที่

ยังมีชีวิต ประชาชนกับความเ นเจ้าของมรดก

วั นธรรม จะใช้ก หมายเพื่อปกปองมรดก

วั นธรรมได้อย่างไร และพลังของผู้ประกอบ

ธุรกิจจะส่งเสริมการปกปองมรดกวั นธรรมได้ 

อย่างไร ส�าหรับวิทยากรของงานในครั้งน้จะ

ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์

มรดกทางวั นธรรมจาก  ประเทศในเอเชีย

This architectural conference will con-

cern the exploration and discussion of 

various aspects of cultural heritage 

protection in the Asian context. The 

conference will be divided into 4 sec-

tions: Heritage is the Living Present of 

the Past, People Taking Ownership of 

Heritage, How to Put Law to Work on 

Behalf of Heritage Protection?, and How 

Can Entrepreneurial Energies Comple- 

ment Heritage Protection?. The con-

ference will feature subject-related 

experts from more than 12 Asian countries.

conference2019.siam-
society.org

ARCHITECTURE
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Singapore Art Week 2019

19 - 27 JANUARY 2019 
VARIOUS LOCATIONS IN 
SINGAPORE

ingapore rt ee  ประจ�า น้ ึง่ถือเ นการจัด 

ครั้งที่  ของรายการ จะกระจายตัวไปในหลาก

หลายพื้นที่ทั่วสิงคโปร์ โดยนอกจากการจัดแสดง

ผลงานแล้ว งานน้ยังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างท่ี

เก่ียวข้องกับงานศิลปะ ไม่ว่าจะเ นงานแสดงสินค้า 

งานเ ดแกลเลอร่ี กิจกรรมด้าน lifest le art al s 

และการอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะและวั นธรรม 

โดยจุดประสงค์ของงานน้นั้น ไม่ได้มีเพียงการ

สนับสนุนให้ชื่นชมงานศิลปะ แต่ยังรวมไปถึง

การกระตุ้นวงการศิลปะให้สร้างสรรค์ผลงานและ 

lifest le ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแสดง

ในครั้งน้  

This visual art event, held for the 7th time, 

will take place at various sites and 

spaces across Singapore. The event 

will not only feature an art exhibition, 

but also various aspects related to it, 

including fairs, gallery openings, lifestyle 

events, art walks, and discussions on 

art and culture. The purposes of this 

event lie not only in promoting art appre- 

ciation, but also stimulating the art 

section to create more art and lifestyle 

concepts and events in conjunction 

with it.

artweek.sg

This page is intentionally 
left blank

2 DECEMBER 2018 
- 17 JANUARY 2019 
BANGKOK CITYCITY GALLERY

นับเ นโอกาสส�าคัญอันหาได้ยากในการรับชม 

นิทรรศการเดี่ยวของ ปรัชญา พิณทอง ใน

ประเทศไทย โดยในคร้ังน้ศิล นได้ท�าการจัดแสดง 

สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ�าวันของพิพิธภัณฑ

สถานแห่งชาติ หอศิลป เพ่ือส�ารวจถึงความสัม  

พันธ์ระหว่างสถานะของวัสดุกับความคิดเชิง

วิพากษ์ของเขา พร้อมกับได้ ธนาวิ โชติประดิษฐ 

ภัณฑารักษ์ของงาน ร่วมตรวจสอบมุมมองอัน

หลากหลายของวัตถุ ในระหว่างการจัดแสดงจะ

ประกอบไปด้วยโปรแกรมสาธารณะและกิจกรรม

ด รวมไปถึงเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญภายใต้

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง ึ่งกระบวนการเหล่าน้อาจ

ช่วยตอบค�าถามที่ว่า “อะไรบ้างที่ท�าให้ศิลปะเ น

ศิลปะ” ก็เ นได้

This solo exhibition of Pratchaya Phin-

thong will offer the audience a rare 

chance to see his works in Thailand. 

The exhibited logbook will examine the 

relationship  between the objects and 

the artist’s critical idea. Apart from this, 

the curator, Thanavi Chotpradit will 

examine the various aspects of exhibition 

-making itself, as well as the question 

of “what makes art art?” The exhibition 

will also hold various sections of public 

and closed programs and workshops 

from various subject-related experts.

bangkokcitycity.com

Performance Art Festival
2019 Open Call 

DEADLINE SUBMISSION 
31 JANUARY 2018  

หอศิลปวั นธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเ ดโอกาส 

ให้ศิล นสาขาศิลปะการแสดงสมัครเข้าร่วมเ น

ส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดงประจ�า

พ ศ   ึ่งในเทศกาลน้จะประกอบไปด้วย

การแสดงจากกลุ่มศิล นและศิล นเดี่ยวรวมถึง

เทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาล  เทศ

กาลละครกรุงเทพ เทศกาลเต้นนานาชาติและ

เทศกาลบูโตนานาชาติ ส�าหรับหลักเกณฑ์การ

พิจารณาสนับสนุนบางประการในครั้งน้ คือ 

เน้อหาของการแสดงต้องส่งผลบวกต่อสังคมและ 

แวดวงศิลปะการแสดง และท่ีส�าคัญคือต้องมีเน้อหา

ภายใต้หัวข้อศิลปะเพื่อคนพิการ 

BACC launches an open call for per- 

formance artists to participate in its 

2019’s Performance Art Festival,  with 

the purpose of supporting performance 

artists, both group and solo, of all types. 

The festival will be comprised of various 

performance events including ASIA-

TOPIA, Bangkok Theatre Festival, 

International Dance Festival, and the 

International Butoh Festival.  Some of 

the requirements needed for submitted 

proposal are that they provide a positive 

contribution to the society and art scene, 

and are centered around the theme of 

‘Art For Disability.’ 

 

bacc.or.th/event/2132.html

ART

MEDIA
Kusama: In�nity 
FEBRUARY 2019
BANGKOK SCREENING ROOM 

ภาพยนตร์เร่ืองน้จะพาเราไปส�ารวจชีวิตของ a oi 

usama ศิล นหญิงช่ือดังชาวญ่ีปุน น�าเสนอด้าน 

ท่ีเธอต้อง น าความยากล�าบากนานัปการในชีวิต 

ชวนผู้ชมตามติดเส้นเรื่องชีวิตของเธอที่ได้รับผล 

จากความทรงจ�าบาดแผลวัยเด็กในช่วงสงคราม 

โลกคร้ังท่ี  พานพบอุปสรรคท่ีต้องเผชิญท้ังเร่ือง

ทางครอบครัวและในวงการศิลปะ ช่วงเวลาของ 

ความปวยไข้ทางจิตใจจนถึงการอุทิศตนให้กับการ 

สร้างสรรค์งานศิลปะ แม้ว่าเธอจะมีอายุมากกว่า 

 แล้วก็ตาม 

This film explores the life of the pres- 

tigious artist, Yayoi Kusama, who 

although famously renowned, had to 

overcome many hardships in her life. 

This film follows her years from her 

traumatic childhood in the WWII period, 

the obstacles she faced both in her 

family and among the art scene, the 

period of mental illness, to her devotion 

for creating art despite being almost 

in her 90s. 

bkksr.com
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OPINION

เราเคยคยุกนัมาเร่ือยๆ ว่าจริงๆ แล้ว เราจะเข้าใจวงการศลิปะในบ้าน
เราได้อย่างไร “วงการ” ที่ว่านั้นประกอบขึ้นด้วยใคร เกี่ยวข้องกับ 
ใครบ้าง ครอบคลมุกว้างแคบแค่ไหน สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง position 
ของศิลปะในสังคมเราอยู่ตรงไหน เป็นที่เข้าใจว่าคืออะไร มีบทบาท
หน้าที่อย่างไร 

ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มท�างาน เราคุยกันอยู่เรื่อยๆ เรื่องของ definition 
ความหมาย ค�าจ�ากดัความของค�าว่าศลิปะ ของค�าว่า พพิธิภัณฑ์ ของ 
alternative art space เรื่องผู้ชม ผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
เราทุกคนที่ว่านี้พูดเรื่องเดียวกันหรือเปล่า ด้วยความหมายเดียวกัน
หรือไม่ หรือทุกคนต่างคนต่างมีค�าจ�ากัดความเฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม 
และยิ่งในสังคมวงกว้างแล้ว เราพูดถึงสิ่งเดียวกันหรือไม่ สื่อสารกัน
อย่างไร base บนพื้นฐานเดียวกันไหม 

เราคิดว่าโครงสร้างของวงการศิลปะไทยมีลักษณะค่อนข้างเฉพาะ 
ไม่น่าจะเอาไปเทียบกับวงการศิลปะของที่อื่น บทบาท หน้าที่ 
positioning ของศิลปะ ในภาพรวมหรือในสังคมของเราก็เป็นแบบ
เรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากมีการแลกเปลี่ยน ในเวทีสากลก็คงต้อง
ดูว่าคนที่เป็นคนสร้างบทสนทนาเป็นใคร ท�าหน้าที่แทนใคร คุยกับ
ใคร ผ่านอะไรอย่างไร วงของเราครอบคลุมใคร อะไรบ้าง วงของเรา
เป็นอย่างไร

BIENNALE ?
Anonymous

แม้ปีน้ีจะมีเทศกาลศิลปะเกิดข้ึนพร้อมกันหลายๆ รายการ สุดท้าย
แล้วมันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล วงการแคบๆ หรือไม่ 
เราสามารถ communicate กับคนทั่วไปได้ไหม การสร้าง hashtag 
หรือจัดกิจกรรมแชร์ปุ๊บรับปั๊บให้เหมือนว่างานศิลปะเข้าถึงคนทั่วไป 
เชิญชวนคนไปดูงานศิลปะ จริงๆ แล้วคนท่ัวไปเขาเข้าถึงงานศิลปะ
ที่น�าเสนอในแบบไหน งานที่น�าเสนอแสดงให้เห็นอะไร หรือส่ือสาร
กับใคร กับคนในบ้านเรา กับคนในวงการบ้านเรา หรือกับวงการที่
เป็นเวทีสากล

วงทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของ วงการ ส่วนท่ีท�าให้วงการเป็น
วงครบถ้วนสมบูรณ์น้ันมีอะไรบ้าง เรามีครบถ้วนหรือไม่ ทุกส่วน
ท�างานสอดคล้องประสานโต้ตอบกันในรูปแบบไหน อย่างไร ท�าไป
เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร ได้อะไรกลับออกมาบ้าง 

คงต้องคุยกันต่อไป

บทความนี้เขยีนโดยบุคคลในวงการศิลปะคนหนึ่งผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
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