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พื้นที่วัดวาอารามจัดเป็นแหล่งรวมศิลปะทุกแขนงมาช้านาน ทั้งงานช่าง สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ตลอดจนสรรพวิชาการความรู้ทางพุทธศาสนา เร่ืองของวัฒนธรรมประเพณี ตำารับยา
ต่างๆ เป็นต้น ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้ทรงจัดให้มีการปฏิสังขรณ์วัดโพธ์ิคร้ังใหญ่หลังจากสร้างมาได้ 31 
ปี ได้ทรงสร้างงานศิลปะข้ึนมามากมายเพ่ิมเติมจากพระพุทธรูปสำาคัญที่สมัยรัชกาลที่ 1 อัญเชิญมา
จากหัวเมืองสำาคัญๆ ท่านเจ้าคุณราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้อธิบาย
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ของวัดให้เราฟังว่า “ที่วัดโพธิ์นี่นักท่องเที่ยวที่มา
บางคนเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา แต่เขามาเพราะอยากเห็นวัฒนธรรมประเพณีเห็นวิถีชีวิตของคนไทย 
จริงๆ ศิลปะในวัดโพธิ์เนี่ยมันมีหลากหลายเชื้อชาตินะ... ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านได้ทรงสร้างงาน
ศิลปะรูปหล่อที่บ่งบอกชนชาติแต่ละชาติ จัดว่าเป็นประวัติศาสตร์แขนงหนึ่ง เรื่องชาติพันธ์ุวิทยา 
หรือมานุษยวิทยาก็ได้ งานศิลปะเหล่าน้ีบอกเล่าถึงคนท่ีมาติดต่อค้าขายกับสยามในยุคนั้น มีชาติ
ไหนบ้าง เขาวัดชนชาติกันด้วยภาษา เรียกว่า 32 ชาติ 32 ภาษา โดยทำารูปป้ันเล็กๆ ต้ังไว้ตาม
ศาลารายแสดงให้รู้ว่าชาติน้ันน่ะ มีวัฒนธรรมอย่างไรมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นอย่างไร แต่งกาย
อย่างไร มีวิถีชีวิตอย่างไร จะบอกจุดเด่นลักษณะแต่ละชาติ ก็ตามจินตนาการของคนไทยที่เห็น 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาติที่มาติดต่อเราตั้งแต่สมัยอยุธยา จะเห็นว่ามีโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส...”

19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ยัง 
มีวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่จะเป็นพื้นที่จัดงาน 
ศิลปะของ Bangkok Art Biennale 2018 พร้อมกับอาคารเก่าแก่ East Asiatic โรงแรมโอเรียนเต็ล 
O.P. Place โรงแรมเพนนินซูล่า และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกระจายอยู่ริมแม่น้ำา
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่สำาคัญของเมืองกรุงเทพฯ ใน BAB MAG ฉบับที่ 2 นี้ เราจึงขอเจาะเฉพาะ
พื้นที่ของ Bangkok Art Biennale 2018 ที่อยู่ในโลเคชั่นริมเจ้าพระยาโดยเฉพาะ ความน่าสนใจ
ของพ้ืนท่ีแถบน้ี เร่ิมจากบริเวณท่ีเป็น creative district แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ แถบบางรัก-คลองสาน 
ขยับมาที่วัดที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพฯ ต้ังแต่สร้าง
กรุงรัตนโกสินทร์ แล้วค่อยมาถึงงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเก่าของโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมของธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งล่าสุดของกรุงเทพฯ ท่ีว่ากันว่าเป็นโลเคช่ันระดับ “prime” 
มากๆ ไม่แพ้สถาบันทางวัฒนธรรมแห่งใดในโลกเลยทีเดียว 

Temples have always been home to various art forms whether it be through the structure’s 
craftsmanship, architecture, painting or sculpture and including the knowledge and teach- 
ings of Buddhism, traditions, culture and even ancient medical books. King Rama III initiated 
a major renovation of Wat Phra Chetuphon or Wat Pho for the first time, 31 years after it was 
first constructed. A great number of works of art were created as a result of the refurbishment 
in addition to the important Buddhist sculptures King Rama I had relocated from Siam’s 
important cities. Phra Rajawetee, the assistant abbot of Wat Phra Chetuphon Temple explained 
the cultural diversity in the area. “Not all the people who come to the temple are Buddhists, 
but they come here because they want to see the tradition, the culture and the way of 
life of Thai people. There are a vast array of influences on the art and architecture of the 
temple. King Rama III created a number of cast sculptures to represent different ethnicities
and these works can be considered a field of history whether it be through the aspect of 
ethnology or anthropology. These works of art tell stories of the people who came to 
Siam through trading activities. The language determines the ethnicity; ‘32 ethnicities 32 
languages’ is what it was called. The small sculptures were created and placed in front of 
different pavilions to exhibit the cultural identity of each ethnicity, from people’s physical 
appearances or the way they dress to their distinctive features according to Thai people’s 
imaginations. Mostly, these people had been coming to the Kingdom since the Ayutthaya 
Period, primarily from Portugal, Holland, France…” 

Between 19th October of 2018 and 3rd February of 2019, Wat Phra Chetuphon Vimolmangkla-
rarm Rajwaramahaviharn (Wat Pho), Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn), 
Wat Prayurawongsawas Waraviharn, along with other riverfront venues such as the ancient 
building of East Asiatic, Mandarin Oriental Bangkok Hotel, O.P. Place, The Peninsula Bangkok 
Hotel and Bank of Thailand Learning Center will serve as the designated sites of Bangkok 
Art Biennale 2018. For the second issue of BAB MAG, we explore the spaces that will serve as 
the exhibition venues for Bangkok Art Biennale 2018, specifically the locations along the 
Chao Phraya River. The interesting thing about the program is the fact that it encompasses 
a series of public spaces, from the ones in the Bang Rak - Khlong-San area, Bangkok’s new 
creative district, to the temples whose existences contributed significantly to the history, art 
and culture of Bangkok during the Rattanakosin Era, all the way to the refurbished Bank of 
Thailand’s old bank note factory known now as Bank of Thailand Learning Center, the capital 
city’s latest learning grounds whose location is said to be just as ‘prime’ as any other leading 
cultural institution in the world.
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Lim Sokchanlina
Cambodia
ลิม โศกจันลินา 
กัมพูชา

5 

Tao Hui
China
เถา ฮุย
จีน 

ศิลปินรุ่นใหม่จากประเทศจีนท่ีนำาเสนอ
งานของตนด้วยงานวิดีโอและอินสตอล-
เลช่ันท่ีมีความแปลกประหลาดและเกิน
จริง ต้ังคำาถามเก่ียวกับความเช่ือและ
การเกิดข้ึนของสังคมเมือง การอพยพ
โยกย้ายถ่ินฐานของประชากร ผลงาน
ของเขาเข้าไปกระตุ้นความคิด และ
สร้างพลังของความรู้สึกบางอย่างให้
กับผู้ชมท่ีมีเร่ืองราวประวัติศาสตร์และ
สังคมแตกต่างกัน 

The new generation artist from 
China is known for his surreal  
and eccentric video and instal- 
lation pieces that question the 
belief and formation of urban 
society as well as population 
and migration. His works stimu-
late ideas and ignite powerful 
feelings in viewers with diffe- 
rent historical and social back-
grounds.

3 

Anneè Olofsson
Sweden 
แอนเน โอลอฟสัน
สวีเดน 

ศิลปินหญิงชาวสวีเดนซึ่งเคยได้รับทุน 
จากสถาบัน ISCP ที่นิวยอร์กเป็นเวลา  
1 ปี อีกทั้งยังเคยแสดงงานในเทศกาล 
ศิลปะขนาดใหญ่อีกหลายประเทศ เช่น 
VOLTA ที่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
เธอทำางานศิลปะร่วมสมัยผ่านภาพถ่าย 
และวิดีโอโดยการใช้ตนเองเป็นสื่อ
กลางในการนำาเสนอ อีกท้ังยังนำาคนใน
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อและแม่
มาพูดในงานศิลปะ เพ่ือถ่ายทอดเรื่อง-
ราวที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ในครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชม
ได้ใช้ประสบการณ์ของตนตีความได้
อย่างอิสระ

4 

Jitsing Somboon
Thailand
จิตต์สิงห์ สมบุญ
ประเทศไทย 

ช่างภาพชาวกัมพูชาที่ทำางานด้วยสื่อ
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย 
วิดีโอ ศิลปะจัดวาง และศิลปะการแสดง  
เขามักจะนำาเสนอเรื่องราวของปัญหา
ต่างๆ ในหลากหลายประเด็นไม่ว่า 
จะเป็น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ชมได้
ตระหนักและรับรู้ นอกจากน้ี ศิลปินยัง 
เป็นหน่ึงในผู้ก่อต้ังกลุ่ม Stiev Selepak 
หรือที่รู้จักในชื่อ Art Rebels ซึ่งเป็น 
กลุ่มศิลปินที่ผลักดันให้เกิดหอศิลป์
แห่งแรกในกรุงพนมเปญ เมื่อปี 2009

ศิลปินทัศนศิลป์ท่ีมีแนวทางในการสร้าง- 
สรรค์งานที่ไร้กรอบ มีการผสมผสาน
ระหว่างงานศิลปะและงานแฟช่ันดีไซน์ 
ต้ังแต่ช่วงท่ียังเรียนอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร และระหว่างเป็นดีไซเนอร์ 
ของแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยอย่าง  
Playhound ปัจจุบันจิตต์สิงห์ ยังคง 
ทำางานศิลปะอยู่อย่างต่อเน่ืองโดยล่าสุด
เขาเพิ่งมีผลงานแสดงในนิทรรศการ
กลุ่ม THAI FOR THAI ที่ EchoOne 
Nanzuka เป็นผลงานดรอว์อ้ิงท่ีเก่ียวกับ
ร่างกายมนุษย์ 

A visual artist who works with a  
boundless approach toward 
creativity and art resulting in work  
that sees a mix between art and 
fashion since he was a student 
in Silpakorn University and a de- 
signer of Thailand’s iconic street 
fashion brand, Playhound. For 
now, he is still creating works  
of art and recently joined the 
group exhibition THAI FOR THAI 
at Echo One Nanzuka with 
drawings of the human body.

2 

Yuki Kihara 
Samoa / New Zealand 
ยูกิ กิฮารา
ซามัว / นิวซีแลนด์

IN BANG KOK!
The Swedish artist who recieved 
a one-year-long grant from ISCP 
in New York and has attended 
art festivals in many countries 
like VOLTA Art Fair in New York, 
USA. She has been exploring 
contemporary art through her 
photography and video art 
using herself as the medium. 
Olofsson also invites her parents 
to speak in several of her art 
shows to convey stories that 
depict power relations within the  
family, the audience is therefore 
given the opportunity to freely 
exercise their interpretations.

This Cambodian photographer 
works with diverse materials 
such as photos, videos, installa- 
tions and performance. His works 
represent the complexities of  
many issues such as the eco- 
nomy, society, culture and the 
environment in order to provoke 
the audience and foster greater 
recognition of such issues. More- 
over, he is also a member of  
Stiev Selepak, otherwise known 
as Art Rebels, a group of artists 
who pushed for the establish- 
ment of the first gallery in Phnom 
Penh in 2009. 

Yuki Kihara เป็นศิลปินชาวซามัวที่ 
สนใจงานในประเด็นเรือ่งความหลาก- 
หลายทางสังคม การเมืองและวัฒน- 
ธรรม รวมไปถึงสะท้อนภาพของประ- 
วัติศาสตร์ยุคอาณานิคมในประเทศ 
แถบมหาสมุทรแปซิฟิก ผลงานหลาย
ชิ้นของเธอเป็นเหมือนตัวแทนในการ 
พูดถึงความขัดแย้งเรื่องของเชื้อชาติ  
การต่อสู้ของเพศภาพและจิตวิญญาณ  
เธอเคยร่วมแสดงงานใน Asia Pacific 
Triennial (2002, 2015), Auckland 
Triennial (2009), Sakahàn Quin-
quennial (2013), Daegu Photo  
Biennial (2014) และ Honolulu 
Biennial (2017) 

The Samoan artist is interested 
in issues surrounding social, 
political and cultural diversity 
including the depiction of  
Pacific colonial history. Many 
of her works serve as repre- 
sentations of racial conflicts 
and the battle of gender and 
spirituality and have been fea- 
tured in the Asia Pacific Trien-
nial (2002 & 2015), Auckland 
Triennial (2009), Sakahàn Quin- 
quennial (2013), Daegu Photo 
Biennial (2014) and Honolulu  
Biennial (2017).

C U BKK 20 Artists_2.indd   4 7/24/18   1:56 PM



5

6 

Lee Bul 
Korea
อี บุล
เกาหลี

ศิลปินชาวเกาหลีใต้ที่ทำางานสื่อผสม
ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ประติมากรรม จิตรกรรม งานแสดงสด  
และวิดีโอ หลายๆ ผลงานของเขาเข้าไป 
ตรวจสอบความซับซ้อนของจิตสำานึก 
มนุษย์ ผ่านตำานานและเรื่องเล่าที่มา
พร้อมกับประวัติศาสตร์ และเรื่องราว
ของคู่ตรงข้ามที่แตกต่างกันอย่างเช่น 
พื้นที่ของปัจเจกกับสังคม อีกทั้งยัง
หลงใหลและสร้างงานเทคโนโลยีที ่
แสดงถึงความคิดและร่างกายของมนุษย์ 
เคยร่วมแสดงงานท่ี National Museum 
of Modern and Contemporary Art 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (2014) และ  
Musée d’Art Moderne Grand-Duc 
Jean ประเทศลักเซมเบิร์ก (2013)

Lee Bul creates works through 
a diverse use of mixed media  
resulting in everything from 
sculpture and painting to live 
performance and video art.  
A great number of her works  
explore the complexity of human  
consciousness through myths 
and narratives that are derived  
from history and stories of binary 
oppositions such as an indivi- 
dual’s place and the society. 
Her passion encompasses tech- 
nological creations that reflect  
human thoughts and the physi- 
cal body. The artist’s works have  
been exhibited at National Mu- 
seum of Modern and Contem-
porary Art, Seoul (2014) and 
Musée d’Art Moderne Grand-
Duc Jean, Luxembourg (2013)

IN BANG KOK!
7 

Sunanta  
Phasomwong
Thailand
สุนันทา ผาสมวงค์
ประเทศไทย 

สุนันทา ผาสมวงค์เป็นอีกหนึ่งตัวแทน
ศิลปินจากภาคอีสานที่น่าจับตามอง
หลังจากที่เพิ่งได้รับรางวัลในประเภท
ศิลปะสื่อผสมจากการประกวดศิลป- 
กรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 ปีที่ผ่านมา 
ผลงานของเธอบอกเล่าเรื่องราวของ
ปัจเจก โดยเฉพาะเรื่องราวของความ
ทุกข์ โดยตีความและแสดงออกมาใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจุบันเธอเป็น
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

8 

Jittima Ponsawek 
Thailand
จิตติมา ผลเสวก
ประเทศไทย
 
ศิลปินหญิงชาวไทยผู้ศึกษาวิถีชีวิต
และความเป็นมาของชาวเลมาอย่าง
ยาวนาน ทำางานศิลปะเกี่ยวกับชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เธอทำางานศิลปะ
ประเภทเพอฟอร์แมนซ์ อีกทั้งยังเป็น 
ผู้จัดงานเทศกาลศิลปะแสดงสดนานา- 
ชาติเกาะลันตาครั้งที่ 1 ในปีที่ผ่านมา 
ร่วมกับศิลปินอีกมากมายกว่า 22 คน

A Thai female artist who has 
long been studying the way of 
life, historical background and 
origin of the local fishermen 
through artistic expressions that 
revolve around the aspect of 
the art and culture, the beliefs 
and environmental changes 
of local communities. Working 
primarily in performance art, 
Ponsawek, together with 22  
other artists, are the minds be- 
hind the first Koh Lanta Inter- 
national Art Festival, which  
took place last year in Krabi  
province of Thailand.

9 

Anupong  
Charoenmitr 
Thailand 
อนุพงศ์ เจริญมิตร
ประเทศไทย 

ศิลปินท่ีทำางานจากความสนใจรอบๆ ตัว 
อย่างประเด็นทางสังคม ความทรงจำา 
ร่วมของผู้คน รวมไปถึงความจริงพ้ืน- 
ฐานต่างๆ ของสังคม ผ่านผลงานภาพ- 
ถ่ายและภาพยนตร์ ควบคู่ไปกับการ
ทำางานศิลปะ ปัจจุบันอนุพงศ์ เป็น
อาจารย์สาขาวิชา visual effect คณะ
ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต โดย
ล่าสุดผลงานวิดีโออาร์ต Something 
Like A Thing, Sometime Like Every 
Time, 2018 ถูกนำาไปจัดแสดงใน
นิทรรศการ Bangkok Layers ท่ี BACC

A video artist who works with 
the situations around himself 
like social phenomena and a  
collective memory including  
the fundamental truth of society 
through photography and film  
along with art. For now, Anupong 
is a professor of Visual Effects, 
Faculty of Digital Art, Rangsit 
University. The latest of his work 
is a work of video art, ‘Some-
thing Like A Thing, Sometime 
Like Every Time,’ 2018 that was 
featured in the Bangkok Layers 
exhibition at BACC.

10 

Torlarp 
Larpjaroensook 
Thailand
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
ประเทศไทย

ศิลปินไทยเจ้าของ Gallery Seescape  
ที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นเจ้า- 
ของแบรนด์หน้าต่างทำามือ ‘ทวิภพ’ 
ผลงานของเขามักจะคำานึงถึงพื้นที่และ 
เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเสมอ และ 
มองเห็นมุมมองใหม่ๆ จากวัตถุในชีวิต- 
ประจำาวัน จากผลงานล่าสุด U.S.O 
(Unidentified Standing Object)  
ทำาข้ึนจากแท็งก์น้ำาท่ีถูกท้ิงร้างดัดแปลง 
ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถอยู่อาศัยได้  
แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายในการ
ใช้ชีวิตจากวัสดุและพื้นที่เล็กๆ ของ
แท็งก์์น้ำาเก่า

11 

Sanitas 
Pradittasnee 
Thailand
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
ประเทศไทย
 

ศิลปินที่ทำางานร่วมสมัยและภูมิสถา- 
ปัตยกรรมควบคู่กันไป ภายใต้ชื่อ 
Sanitas Studio ผลงานของเธอมุ่ง
เน้นประเด็นความสนใจไปยังพื้นที่และ
บริบทที่ตั้งของงานโดยเฉพาะความ
สัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานกับความรู้สึก
ของผู้คน เธอเป็นศิลปินไทยไม่กี่คนที่
มีโอกาสทำางานศิลปะสเกลใหญ่ๆ อย่าง
แลนด์อาร์ต 

Through the combined elements  
of contemporary art and land-
scape architecture, the focus of  
Sanitas Pradittasnee of Sanitas  
Studio is put on the space and 
context where each work is 
located, particularly the rela-
tionship between an artistic 
creation and human emotions.  
She is one of the few Thai artists  
who has been given the chance  
to work on large-scale art pro-
jects and Land art.

12 

Nino Sarabutra
Thailand 
นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร
ประเทศไทย
 
ศิลปินหญิงชาวไทยที่นำาเสนอความ
รู้สึก ความรัก ความคิดถึง และความ
ตายของเธอผ่านผลงานที่คาบเกี่ยว 
ระหว่่างการเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ ประ- 
ติมากรรม และงานอินสตอลเลชั่น 
ตัวอย่างงานที่น่าสนใจของเธอคงจะ
เป็นนิทรรศการ WHAT WILL YOU 
LEAVE BEHIND ท่ีถูกจัดข้ึนในปี 2013 
ในไทยและสิงคโปร์ ในโปรเจ็คต์นี้เธอ
นำากระดูกชิ้นเล็กๆ ที่ทำาจากเซรามิก-
พอร์ซเลนกว่า 100,000 ชิ้น มาโปรย
ปูลงบนห้องนิทรรศการให้เราได้ใช้
ฝ่าเท้าสัมผัสถึงความเปราะบางกัน

Nino expresses her feelings  
towards love, longing and death 
through works that explore the 
overlap of everyday objects, 
sculpture and installation art. 
One of her most interesting 
works was the WHAT WILL YOU 
LEAVE BEHIND exhibition held 
in 2013 in Thailand and Singa-
pore where she scattered over 
100,000 pieces of ceramic bone 
on the exhibition grounds for 
viewers to feel the fragility as 
they walked barefoot over them.

Female artist from Northeastern  
Thailand is a force to be reck-
oned with following her recent 
win in the Mixed Media cate- 
gory from the 63rd National Ex- 
hibition of Art. Her work tells dif- 
ferent stories of individual ex-
periences, particularly misery 
interpreted and expressed in 
different tangible forms. She  
is now working as a tenured  
professor at the Department  
of Visual Arts, Faculty of Human-
ities and Social Sciences, Ubon 
Ratchathani Rajabhat University.

Tarpjaroensook who is also the 
owner of Gallery Seescape in 
Chiang Mai and handmade 
window brand ‘Tawiphop,’cre-
ates works  that engage the 
presence of a space and faci-
litate viewers’ participation, 
allowing them to see new as-
pects of everyday objects. His 
latest work, Unidentified Stan-
ding Object, a deserted water 
tank turned a living space, 
encapsulates the simplicity
of living through the materials 
and space of an old water tank.
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13 

Heri Dono
Indonesia 
เฮริ โดโน
อินโดนีเซีย
 

17 

Kray  
Chen 
Singapore 
เคร เฉิน
สิงคโปร์

15 

Nopchai 
Ungkavatanapong
Thailand
นพไชย อังควัฒนะพงษ์
ประเทศไทย 

16 

Sriwan 
Janehuttakarnkit 
Thailand 
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
ประเทศไทย 

18 

Pannapan 
Yodmanee
Thailand
ปานพรรณ ยอดมณี
ประเทศไทย

19 

Dow Wasiksiri 
Thailand
ดาว วาสิกศิริ
ประเทศไทย

14 

Imhathai 
Suwatthanasilp 
Thailand
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
ประเทศไทย 

ศิลปินร่วมสมัยคนสำาคัญของอินโด- 
นีเซียท่ีแสดงงานมาแล้วในหลายประเทศ
อย่างเช่น Venice Biennale ในปี 2003 
มีช่ือเสียงจากงานศิลปะเพอฟอร์แมนซ์ที่
ใช้ “wayang” หรือหนังตะลุงพ้ืนเมือง
ของชวามาใช้ในงานของเขา นอกจาก
น้ีงานช้ินต่างๆ ของเขาเองก็มักจะใส่
จินตนาการลงไปในรูปทรงและสิ่งมี
ชีวิตต่างๆ ท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจำา
วันเพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

Heri Dono is Indonesia’s promi- 
nent figure in contemporary 
art known for his performances 
and use of ‘wayang,’ Javanese  
local puppet theatre art with 
works being exhibited in several  
countries. Also seen in his other 
works are incredibly imagina- 
tive physical forms and living cre- 
atures that affect the changing 
face of society. He has attended 
many art festivals including the 
Venice Biennale Asia Pacific  
Triennial, Sydney Bienale.

ผลงานวิดีโอของ Kray Chen เข้าไป
ตรวจจับ ต้ังคำาถามกับสังคมและปัจเจก
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
ในพิธีกรรมการแต่่งงาน หรือเร่ืองราวท่ี
สามัญธรรมดากว่าน้ันเช่น พฤติกรรม
และเรื่องราวของคนที่มีน้ำาหนักเกิน
มาตรฐานในแง่มุมต่างๆ ทั้งการออก- 
กำาลังกายและวิธีการใช้ชีวิต เคยร่วม
จัดแสดงงานในเวทีระดับนานาชาติิิ
อย่าง Paradis Sans Promesse ใน 
ฝร่ังเศส

Kray Chen’s video art detects 
and questions the society and 
individuality through human be- 
haviors in wedding rituals and 
something more ordinary than  
that such as different aspects 
of habits and stories of over-
weight people, exploring the 
ways they exercise and live 
their lives. His works have been 
featured in an international 
group exhibition in France at 
Paradis Sans Promesse. 

ศิลปินไทยหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Nuts 
Society กลุ่มศิลปินนิรนามท่ีนำาศิลปะ
มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง
เร่ืองผิดชอบช่ัวดีในสังคม ด้วยการนำา
วัสดุสำาเร็จรูปท่ีเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน
มานำาเสนอให้เห็นถึงความงามและความ 
บกพร่องของส่ิงต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ 
กระตุ้นความคิดและสร้างประสบ- 
การณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ชม นพไชย เป็น
หน่ึงในศิลปินท่ีร่วมแสดงผลงานใน
นิทรรศการกลุ่ม Thailand Eye ที่ 
Saatchi Gallery กรุงลอนดอน ใน 
ปี 2015

A Thai artist from Nuts Society,  
a group of artists working ano- 
nymously toward stimulating 
social awareness through the 
use of ready-to-use everyday 
life materials to express the 
beauty and flaws of mundane 
objects in ways that render new  
experiences. Ungkavatanapong 
is also one of the artists who 
was featured in the group exhi- 
bition Thailand Eye at Saatchi 
Gallery, London in 2015.

ศิลปินไทยรุ่นใหม่ท่ีประสบความสำาเร็จ
แบบก้าวกระโดด ผลงานล่าสุดของเธอ 
ได้รับรางวัล Benesse Prize คร้ังท่ี 11 
ในงาน Singapore Biennale 2016 
ทำาให้ได้โอกาสไปแสดงผลงานแบบ
ถาวรบนเกาะศิลปะ Benesse Art Site 
Naoshima ประเทศญี่ปุ่น และล่าสุด 
ยังมีโอกาสไปจัดแสดงผลงานในนิทรรศ- 
การ “Time Lapse” และ “New Histo- 
rical Drama” ที่ปักกิ่ง ที่ศิลปินสร้าง
อินสตอลเลชั่น จำาลองซากปรักหักพัง 
ของวัดข้ึนมาภายในสเปซของแกลเลอร่ี

This new generation Thai artist  
has seen overwhelming success  
with her latest work winning  
the 11th Benesse Prize at the  
Singapore Biennale 2016 which  
brought about the chance for a  
permanent exhibition of her work  
in Benesse Art Site Naoshima 
in Japan, and the exhibitions 
“Time Lapse” and “New Historical  
Drama” in Beijing with the installa- 
tion of abandoned temples being 
installed in the gallery space.

ช่างภาพชาวไทยท่ีประสบความสำาเร็จ
ด้านการถ่ายภาพแฟช่ันและโฆษณา 
รวมไปถึงด้านการทำางานศิลปะร่วม- 
สมัยและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ศิลปิน
สร้างสรรค์งานจากประสบการณ์ท่ีได้พบ  
และมีวิธีการสร้างภาพถ่ายให้กลายเป็น
งานศิลปะในแนว Surrealism ถ่ายทอด
เร่ืองราวธรรมดาให้กลายเป็นภาพเหตุ- 
การณ์ที่ชวนให้เกิดการตั้งคำาถามถึง
เร่ืองราวทางสังคมหรือสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ดาวเป็นหน่ึงในศิลปินใน
นิทรรศการกลุ่ม Thailand Eye ที่ 
Saatchi Gallery, London
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Phongsa 
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ศรชัย พงษ์ษา
ประเทศไทย

หนึ่งในศิลปินไทยเชื้อสายมอญจาก
จังหวัดกาญจนบุรี มีเอกลักษณ์ในการ 
สร้างสรรค์ผลงานจากความสนใจในด้
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ผล
งานของเขาสะท้อนแนวคิด และแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คน 
ชุมชน ความเชื่อของพวกเขา ผ่าน  
อินสตอลเลช่ัน และเพ้นต้ิง ท่ีมีเอก-
ลักษณ์ด้วยวัสดุท้องถิ่น เคยร่วมแสดง
ในนิทรรศการ Montopia ท่ี Cité Inter-
nationale des Arts ประเทศฝรั่งเศส 
และยังได้ทุนขับเคล่ือนศิลปิน Mobility 
Funding โดย BACC เมื่อปี 2017  

This Thai artist of Mon descent 
from Kanchanaburi province 
in Thailand develops his artistic 
identity from his interest in ethnic  
diversity. His works reflect and 
express the concept and rela-
tionship between humans, their 
beliefs and community through 
the distinctive presence of local  
materials in his installation pieces  
and paintings. He was exhibited  
in Montopia exhibition at Cité 
Internationale des Arts, France 
and granted the Mobility Funding 
hosted by BACC in 2017.

หลายคนคงรู้จักศิลปินคนนี้จากการนำา
เส้นผมมาใช้ทำางานศิลปะ เส้นผมแต่ละ
เส้นถูกนำามาถักโครเชต์ให้ออกมาเป็น
รูปร่างต่างๆ เธอสร้างผลงานออกมา
โดยให้ความหมายสัมพันธ์กับวัสดุหลัก
อย่างเส้นผม แสดงให้เห็นถึงวัฏจักร
ของชีวิตที่สวยงามควบคู่ไปกับความ
เปลี่ยนแปลงและการร่วงโรย ผลงาน
ของเธอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะ
ระดับนานาชาติมากมาย เช่น Inter-
national Incheon Woman Artists 
Biennale 2009

ศิลปินหญิงชาวเชียงรายท่ีอยู่ในวงการ 
ศิลปะไทยมาอย่างยาวนาน จบการ- 
ศึกษาจากคณะจิตรกรร ประติมา-
กรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สร้างผลงานศิลปะในรูป
แบบจิตรกรรมและภาพ-พิมพ์ เล่า
เรื่องราวของศาสนาในแง่ต่างๆ ทั้ง
ในเรื่องของธรรมะกับชีวิต และพุทธ
ศาสนา นำาเสนอด้วยสีสัน 
และรูปแบบที่หลากหลาย

A female artist from Chiangrai  
that is a veteran artist with  
extensive experience in Thai- 
land’s art scene, Sriwan gra- 
duated in printmaking from  
Faculty of Painting, Sculpture 
and Printmaking, Silpakorn  
University and has been cre- 
ating art in the form of painting 
and printmaking to convey dif-
ferent perspectives of religion 
from the relationships between 
dharma and life to Buddhism 
presented through a diverse 
use of colors and artistic styles. This well-known Thai photogra-

pher’s success stretches across 
the realms of fashion and ad- 
vertising photography and con- 
temporary art. Through his own 
personal experiences, the artist 
creates a body of surrealist pho- 
tographic works that turn ordi- 
nary incidents into something 
that stimulates people to ques- 
tion social narratives and the 
environment surrounding the 
works. He is also one of the artists  
who was featured in the group 
exhibition Thailand Eye at Saatchi 
Gallery, London.

In Imhathai Suwatthanasilp’s 
works human hairs are used 
as the material of her artistic 
creations. Crocheted pieces 
of various forms woven from 
human hairs convey stories 
and meanings that are closely 
related to the material, and 
depicted is the cycle of life 
filled with beauty, changes 
and deterioration. Her work is 
also exhibited in many inter-
national art festivals like the 
International Incheon Woman 
Artists Biennale 2009.
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A PREVIEW OF THE 2018
BANGKOK ART BIENNALE 
(THE CHAOPRAYA RIVER WALK)

ANDREW 
STAHL
แอนดรูว์ สตาห์ล

I am in the process of making two large paintings. One 
of these connects to water and the river, flowing with 
dreams and thoughts. The other painting reflects the 

sensation of views from a tall building across Bangkok 
at night, flickering with magical lights and night views 
of the futuristic architecture of the city. I am also going 

to make a sculpture  that should be situated nearby 
the paintings combining  small multi-layered rich 

combinations of found and new objects, toys, dolls, 
meanings and thoughts all held together by flowing 

paint and materiality. All of these works primarily 
reflect on the euphoria of the city and its complexities

ผมท�ำจิตรกรรมขึ้นมำสองชิ้นส�ำหรับ Bangkok Art Biennale ครั้งนี้ ภำพแรก
สื่อถึงกำรไหลเวียนของควำมฝันและควำมคิด ผ่ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงน�้ำ

และสำยน�้ำ ส่วนอีกภำพเป็น cityscape และแสงไฟตระกำรตำยำมค�่ำคืนของ
กรุงเทพฯ นอกจำกนี้ยังจะมีประติมำกรรมที่จะติดตั้งอยู่ใกล้ๆ จิตรกรรมสองชิ้น

นั้น ที่เกิดขึ้นจำกกำรซ้อนเลเยอร์ของวัตถุ (ทั้งเก่ำและใหม่) อย่ำง ตุ๊กตำ หรือ
ของเล่น ในผลงำนชิ้นนี้ “ควำมหมำย” และ “ควำมคิด” จะถูกร้อยเรียงเข้ำด้วย

กันผ่ำน “สี” และ “วัตถุ” ทั้งหมดนี้ ผมท�ำขึ้นมำเพื่อสะท้อนถึงสีสัน 
และควำมซับซ้อนของเมือง

PHRA 
RAJAWETEE
พระราชเวที 

Wat Pho is the hub of all fields of art including 
handicrafts, architecture, painting, sculpture 
and knowledge. It is a good opportunity that 
Bangkok Art Biennale festival will stimulate 
Thai people to have a greater concern for 
Thai arts while also promoting something new 
to happen
วัดโพธิ์ถือว่ำเป็นแหล่งรวมของศิลปะทุกแขนง ทั้งงำนช่ำง 
สถำปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมำกรรมแล้วก็สรรพวิชำกำร
ควำมรู้ต่ำงๆ กำรได้มำจัดงำนศิลปะ ศิลปกรรม Bangkok Art 
Biennale ก็ถือว่ำเป็นโอกำสดี ที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้เห็นคุณค่ำ
ของศิลปกรรมทุกแขนง และเป็นโอกำสที่อำจจะก่อให้เกิดสิ่งแปลก
ใหม่เพิ่มขึ้น

SAKARIN 
KRUE-ON
สาครินทร์ เครืออ่อน 

I think it is ridiculous to ask how we 
can find a perfect place together 

while we’re all different. At least 
the chaos comes from what we all 

created. For BAB, I don’t want to 
aggravate the society again, so I 
just created one ridiculous movie

ผมว่ำมันตลกดีที่เรำจะเรียกหำควำมสมบูรณ์
แบบจำกกำรอยู่ร่วมกัน ทั้งๆ ที่เรำต่ำงมีควำมเห็น

ไม่เหมือนกันเลย สุดท้ำยแล้วก็กลำยเป็นควำม
วุ่นวำยที่เรำตำ่งร่วมกันสร้ำงขึ้น ส�ำหรับเทศกำล

ศิลปะ Bangkok Art Biennale ครั้งนี้ผมคงไม่
อยำกซ�้ำเติมสังคมอีก จึงอยำกท�ำหนังตลกไร้สำระ

ขึ้นมำสักเรื่องหนึ่ง

The artwork which will be 
shown in BAB is a video 
installation about the 
diversity of ethnic groups 
living near the Chao 
Phraya river visualized 
through literature, movies, 
music, art and history and 
realized in the form of a 
fictional documentary 
video  

KAMOL
PHAOSAVASDI 
กมล เผ่าสวัสดิ์

งำนท่ีจะน�ำมำแสดงใน BAB เป็น 
ผลงำนวดิโิออนิสตอลเลชั่น ที่เกี่ยว
กับควำมหลำกหลำยของชำติพันธุ์
ท่ีอำศยับรเิวณลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ
ผ่ำนงำนวรรณกรรม ภำพยนตร์ 
ดนตรี ศิลปะ รวมถึงประวัติศำสตร์ 
ในรูปแบบ video documentation 
fiction

The research on the replica of sacred 
mountain both belief and the land- 
scape led to this interpretation in new 
form. It also creates a space for the 
audience to reflect on their mind. My 
artwork is a site-specific installation 
in the replica mountain of Wat Arun
เรำค้นคว้ำเรือ่งรำวของพืน้ท่ีเขำมอ ทัง้ทำงควำมเชือ่
และกำยภำพ และน�ำมำตีควำมในรูปแบบใหม่ เพื่อเปิด
พื้นที่ให้คนได้มีพื้นที่ในกำรสะท้อนควำมคิดตนเอง 
งำนศิลปะที่จะน�ำมำแสดงครั้งนี้ เป็น site-specific 
installation ในพื้นที่เขำมอ ของวัดอรุณฯ

SANITAS
PRADITTASNEE
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 
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หลังจากที่นานาชาติได้รู้ข่าวว่ากรุงเทพฯ เมืองที่ถูกจัดอันดับ
เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกกำาลังจะมีมหกรรม
ศิลปะระดับนานาชาติ Bangkok Art Biennale ในช่วงปลาย
ปีนี้ ชื่อของ Bangkok Art Biennale ก็แพร่กระจายไปยังกลุ่ม
คนศิลปะทั่วโลกในเวลารวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเบียน-
นาเล่นี้จะเอางานศิลปะร่วมสมัยเข้าไปตั้งในวัด หรือธีมการจัด
งานปีนี้ Beyond Bliss ที่ว่าด้วยการตีความคำาว่า “ความสุข” 
ในช่วงเวลาที่โลกเรากำาลังเผชิญกับวิกฤติการณ์หลายๆ ด้าน

ส่ือนานาชาติหลายๆ หัวอย่าง Hong Kong Tatler และ Quartzy 
รวมไปถึง Forbes จัดอันดับให้ Bangkok Art Biennale เป็น
เบียนนาเล่ที่น่าจับตามองในปีนี้ร่วมกับรายการใหญ่ๆ ในภูมิ- 
ภาคนี้อย่าง Gwangju Biennale หรือ Kochi-Muziris Bien-
nale ท่ีจัดข้ึนท่ีประเทศอินเดีย นอกจากจุดเด่นของ Bangkok 
Art Biennale ที่สื่อหลายๆ หัวพูดถึงความเป็น unexpected 
biennale ที่จัดขึ้นใน unexpected city อย่างกรุงเทพฯ ที่ได้ 
ชื่อว่าเป็น Venice ทางซีกโลกตะวันออก ก็คือรายชื่อศิลปิน 
75 คนในรายการน้ี ท่ีผสมผสานระหว่างศิลปินไทยช่ือดังอย่าง 
สาครินทร์ เครืออ่อน และศิลปินระดับโลกอย่าง Marina 
Abramovic และศิลปินดูโอ Michael Elmgreen และ Ingar 
Dragset เจ้าของงานอินสตอลเลชั่น Prada Marfa ที่โด่งดัง 
ArtAsia Pacific เป็นสำานักข่าวหนึ่งที่พรีวิว Bangkok Art 
Biennale ได้อย่างน่าสนใจ โดยเปิดเผยว่า Bangkok Art 
Biennale 2018 กำาลังจะนำาผลงาน site-specific installation 
ของ Huang Yong Ping ไปจัดแสดงในแหล่งมรดกโลกอย่าง
วัดโพธิ์ (วันพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) นอกจากนั้น ArtAsia 
Pacific ยังกล่าวอีกว่าปีนี้จะเป็นปีที่สำาคัญของวงการศิลปะ
ไทย เมื่อ Bangkok Art Biennale ถูกจัดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน
กับ Thailand Biennale ที่จัดขึ้นในจังหวัดกระบี่ทางตอนใต้
ของประเทศไทย 

After the news broke that Bangkok, the world’s top 
travel destination, was about to host its very own 
Bangkok Art Biennale at the end of 2018, the name 
of and buzz about the rookie festival quickly found 
its way into conversations of art buffs and art com- 
munities around the world. The most talked about 
topics ranged from the exhibition of Contemporary 
art in temples to the theme ‘Beyond Bliss’ that is ex- 
pected to bring interesting interpretations of ‘hap- 
piness’ in a time when the world is overwhelmed 
with crises. 

International media outlets such as the Hong Kong 
Tatler, Quartzy and Forbes rank the Bangkok Art 
Biennale as one of the most worth traveling to bien- 
nales of 2018, alongside other big name festivals in 
the region such as the Gwangju Biennale and 
India’s Kochi-Muziris Biennale. What strikes the media 
most about Bangkok Art Biennale, apart from it 
being an unexpected biennale taking place in an 
unexpected city such as Bangkok, known as the 
Venice of the East, is the names of the 75 artists par- 
ticipating in the event. The list sees a diverse mixture 
of leading Thai artists like Sakarin Krue-on and artistic 
icons such as Marina Abramovic, as well as the 
artistic duo Michael Elmgreen and Ingar Dragset, 
the creators of the famous Prada Marfa installation. 
ArtAsia Pacific is among the news agencies that 
shared interesting coverage on the Bangkok Art 
Biennale, revealing that Bangkok Art Biennale 2018 
will be exhibiting Huang Yong Ping’s site-specific 
installation in one of Thailand’s most notable world 
heritage sites, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon 
Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn Temple). 
ArtAsia Pacific also remarked that 2018 is going to 
be a big year for Thailand’s art community with 
Bangkok Art Biennale being held during a relatively 
close period with Thailand Biennale, which will take 
place in Krabi, a province on the west coast of 
southern Thailand.
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ปัจจุบันตลาดงานศิลปะของฮ่องกงเติบโตข้ึนมากจนมี 
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากนิวยอร์ก และลอน- 
ดอน ตัวช้ีวัดความย่ิงใหญ่ของตลาดศิลปะฮ่องกงดูได้ 
จากงาน Art Basel Hong kong มหกรรมศิลปะประ-
จำาปีที่ดึงดูดศิลปิน แกลเลอร่ีช้ันนำา และนักลงทุนจากท่ัว
โลกมาร่วมชมผลงานศิลปะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
มากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการจัดงาน ในวันที่ 
26 มีนาคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศศิลปะที่
เข้มข้นนั้นเองทีมงาน Bangkok Art Biennale 2018 นำา
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ Artistic 
Director ได้ประกาศรายชื่อศิลปิน 75 ท่าน จาก 
33 ประเทศท่ัวโลกท่ีจะเดินทางมาร่วมจัดแสดงผลงาน
ศิลปะใน Bangkok Art Biennale 2018 เป็นท่ีเรียบ-
ร้อยแล้ว โดยหลังจากนั้น ในวันที่ 29 มีนาคม 
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ยังได้
ข้ึนบรรยายในหัวข้อ Curating in Context: Making 
Exhibitions Work ร่วมกับคิวเรเตอร์ท่านอื่นๆ นั่น
คือ Melati Suryodarmo, Folakunle Oshun และ 
Zoe Butt ที่ Art Basel Hong Kong Conversations 
2018 อีกด้วย  

Held consecutively in Thailand and a 
number of countries, BAB TALK and its 
eleventh edition arrived in 2018 with 
Aurèle Ricard, the renowned French 
artist behind the iconic LostDog sculpture 
who will be speaking about all the ideas 
behind his artistic process. As an appe- 
tizer, let’s look back and talk a bit about 
BAB TALK#10 “Day out with Galleries,” 
a special event in which Bangkok Art 
Biennale invited over 60 galleries and art 
and culture-related organizations in 
Bangkok to share their ideas in a casual 
discussion with Nai Lert Park Heritage 
Home being the space of rendezvous. 
This particular BAB TALK was different 
from the previous ones for it was not a 
typical talk by artists or curators but a 

meeting that aimed to strengthen the 
network of galleries in Bangkok. At the 
end of 2018, we will get to witness a vast 
array of activities that these art galleries 
will support in order to make the art 
scene and people of Bangkok more 
blissful than ever.

BAB TALK เป็นรายการเสวนาศิลปะท่ีจัดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ จนถึงตอนนี้ 
BAB TALK ก็ดำาเนินมาถึงครั้งที่ 11 แล้ว โดยได้
ศิลปินชาวฝรั่งเศสเจ้าของประติมากรรม “หมา
หลง” อย่าง Aurèle Ricard มาบรรยายถึงแนวคิด 
เบื้องหลังการทำางานของเขา อย่างไรก็ตามเรา
อยากย้อนกลับไปพูดถึง BAB TALK#10 “Day 
out with Galleries” สักหน่อย 

BAB TALK #10 “Day out with Galleries” เป็น
กิจกรรมพิเศษที่ Bangkok Art Biennale เชิญ
แกลเลอรี่ในกรุงเทพฯ กว่า 60 แห่ง และองค์กร 
ท่ีทำางานเก่ียวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่า 
จะเป็นสถานทูตฝรั่งเศส Alliance Française 
Bangkok และ Japan Foundation มาร่วมพูดคุย 
กันในบรรยากาศสบายๆ ของ Nai Lert Park 
Heritage Home BAB TALK ในครั้งนี้ต่างออกไป 
จากคร้ังก่อนๆ เล็กน้อยตรงท่ีไม่ได้เป็นการบรรยาย 
โดยศิลปินหรือคิวเรเตอร์แบบครั้งก่อนๆ แต่เป็น 
การเสริมสร้างโครงข่ายแกลเลอร่ีกว่า 60 แห่งใน
กรุงเทพฯ ให้เหนียวแน่นกว่าเดิม ต้องรอดูกันว่า
ในช่วงการจัดงาน Bangkok Art Biennale ปลาย
ปีนี้ เราจะได้เห็นกิจกรรมสนุกๆ จากแกลเลอร่ีไหน
บ้างท่ีมาร่วมทำาให้บรรยากาศศิลปะในกรุงเทพฯ น้ัน 
“สุขสะพร่ัง พลังอาร์ต” มากกว่าปีไหนๆ 

Hong Kong’s art market has evolved to be- 
come the third largest art market in the 
world next to New York and London. An 
indication of the amazing scale is Art Basel  
Hong Kong, an event that attracts a 
spectacular number of artists, top galleries 
and investors from around the world to 
take part in the spectacle of artworks and 
activities happening throughout its three-
day duration. On the 26th of March, 2018, 
in the midst of the vehemently art-filled 
atmosphere of the island, the team from 
Bangkok Art Biennale 2018 led by Professor 
Dr. Apinan Poshyananda, Artistic Director, 
made the official announcement of the 75 
artists from 33 countries worldwide who 
would be traveling to Thailand to take part 
in Bangkok Art Biennale 2018. Three days 
later, on the 29th of March 2018, Prof. Dr. 
Poshyananda joined curators Melati 
Suryodarmo, Folakunle Oshun and Zoe 
Butt to speak under the topic ‘Curating in 
Context: Making Exhibitions Work’ at Art 
Basel Hong Kong Conversations 2018.

BAB
NEWS

BAB TALK #10 
 DAy OuT WITh 

GALLErIES

AT ArT BASEL
hONG KONG
 

75 ArTISTS 
ANNOuNcEmENT

BAB IN 
GLOBAL
NEWS

(จากซ้ายไปขวา) นิติกร กรัยวิเชียร, รอล์ฟ วอน บูเรน, ลักขณา คุณา
วิชยานนท,์ อภินันท์ โปษยานนท์, ริต้า กอนซาเลส, ชาล์ส เมอรีเวเธอร์,
เพชร โอสถานุเคราะห์
 

(From LeFt to right) NitikorN kraivixieN, LuckaNa 
kuNavichayaNoNt, apiNaN poshyaNaNda, roLF voN 
BuereN, rita goNzaLez, charLes merewether, 
petch osathaNugrah
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The Chao Phraya River has long been a significant and integral part 
of the ways of life of the people in the regions it passes through. From its 
role as a main route for junk trade where ships sailed from the Gulf  
of Thailand to the inner part of the Kingdom during the heyday of  
the Ayutthaya Era, to the Rattanakosin Period where the center of 
governance such as the Grand Palace was built adjacent to the 
Chao Phraya River just across from the old capital of Thonburi as a  
result of the area’s geography. Time has passed as Bangkok has 
expanded towards the southwestern and northern territories through 
the birth of Charoenkrung Road and Samsen Road, which run along 
the course of the Chao Phraya River. 
 

From old temples to modern creative 
spaces, a number of prime locations 
play a significant role in making  
Bangkok a vibrant hub for the very  
first Bangkok Art Biennale

ARTICLE

แม่น้ำ�เจ้�พระย�มีคว�มสำ�คัญต่อคนในภูมิภ�คม�อย่�งย�วน�น ตั้งแต่ก�รเป็น 
เส้นท�งก�รเดินเรือสำ�เภ�จ�กอ่�วไทยข้ึนไปค้�ข�ยกับพระนครศรีอยุธย� ถัดม� 
ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กล�งก�รปกครองสำ�คัญอย่�งพระบรมมห�ร�ชวังก็ถูก 
สถ�ปน�ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย�บริเวณตรงข้�มกับเมืองธนบุรีเก่�ด้วยเหตุผล 
ท�งภูมิศ�สตร์ ก่อนท่ีกรุงเทพฯ จะขย�ยตวัออกไปท�งทิศตะวันตกเฉียงใต้ และท�ง
ทิศเหนือด้วยก�รตัดถนนเจริญกรุงและส�มเสนลัดเล�ะไปต�มส�ยแม่น้ำ�เจ้�พระย� 

แม่น้ำ�ลำ�คลองเป็นตัวกำ�หนดโครงสร�้งท�งก�ยภ�พของเมือง และมีคว�มสำ�คัญ 
ต่อก�รดำ�รงชีวิตของชุมชนเมืองเป็นอย�่งม�กในช่วงกรุงธนบุรีจนถึงต้นกรุงรัตน- 
โกสินทร์ (รัชก�ลที่ 1-3) สถ�นที่สำ�คัญต่�งๆ ถูกสร้�งขึ้นโดยอ�ศัยแนวคลอง /  
แม่น้ำ�เป็นแกนหลัก ไม่ว่�จะเป็นพระบรมมห�ร�ชวัง วังหน�้ อ�ร�มหลวง สถ�นที่ 
ร�ชก�ร ในขณะที่ศ�สนสถ�นสำ�คัญแห่งอื่นๆ อย�่งเช่น วัดระฆังโฆสิต�ร�มวร- 
มห�วิห�ร วัดประยุรวงศ�ว�ส หรือวัดกัลย�ณมิตร รวมถึงโบสถ์ในคริสต์ศ�สน� 
(โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ก�ลหว่�ร์ และโบสถ์ซ�งต�ครู้ส) ก็กระจ�ยตัวอยู่ริมสองฝั่ง 
แม่น้ำ�เจ้�พระย� 

the 

Art 

river

Along

สถ�นที่ทั้งหมดที่กล่�วม�นี้เป็นสถ�นที่ท่ีกล�ยม�เป็นแหล่งท่องเท่ียวสำ�คัญ ท่ียังคง 
มีก�รใช้ง�นและถูกดูแลรักษ�อย่�งดีจนถึงปัจจุบัน อย�่งไรก็ต�มมีพื้นที่ริมแม่น้ำ�อีก
จำ�นวนม�กท่ีมีชะต�กรรมต่�งออกไป ก�รขย�ยตัวของเมืองท�งบก ก�รเร่ิมตัดถนน 
อย่�งเป็นล่ำ�เป็นสันในช่วงรัชสมัยพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทำ�ให้กิจกรรมท�งสังคม 
ของคนกรุงขยับขย�ยออกจ�กโซนเมืองเก่� (ที่ติดแม่น้ำ�) ไปยังส่วนอื่นๆ ของเมือง  
ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือย�่นเจริญกรุงที่เคยเฟื่องฟู เต็มไปด้วยอ�ค�รสถ�นทูตและสถ�น
ท่ีสำ�คัญๆ อย่�งไปรษณีย์กล�งบ�งรััก อ�ค�รศุลกสถ�น หรืออ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่
บริษัท East Asiatic และเป็นศูนย์กล�งท�งธุรกิจและก�รค้�ของกรุงเทพฯ ในยุค 
สมัยหน่ึง คว�มเปล่ียนแปลงท่ีว่�น้ีทำ�ให้พ้ืนท่ีริมน้ำ�บริเวณน้ันเร่ิมซบเซ�ลง (ถึงแม้ว่� 
จะยังคงมีโรงเรียนหรือโรงแรมหรูเปิดทำ�ก�รอยู่ก็ต�ม) พูดอีกแบบก็คือ มันทำ�ให้
ก�รใช้ง�นพื้นที่เหล่�น้ีกล�ยเป็นแค่ ก�รใช้ง�น “ช่ัวคร�ว” ที่คนผลัดกันเข้�ม�ใช้ใน
ระยะเวล�หนึ่งก่อนจะกลับออกไป

ระยะเวล�ก�รใช้ง�นพื้นที่ของคนที่สั้นลงส่งผลให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นที ่
ริมน้ำ�เหล่�น้ัน ในช่วงหล�ยๆ ปีท่ีผ่�นม�น้ี เร�ได้เห็นผู้ประกอบก�รทั้งร�ยย่อยร�ย- 
ใหญ่ ทั้งที่เป็นเจ�้ของพื้นที่อยู่แต่เดิมและนักธุรกิจใหญ่ๆ เปิดพื้นที่เหล่�นี้ให้คน
กรุงเทพฯ ได้กลับเข�้ม�ห�แม่น้ำ�อีกครั้ง ไม่ว่�จะในสเกลเล็กๆ อย่�งก�รนำ�บ้�นเก่� 

Canals and waterways determine the city’s physical structure and 
played a monumental role in the lives of the people in the urbanizing 
community during the Thonburi and early Rattanakosin Eras (King 
Rama I-III). Important establishments were constructed along the river 
and canals from the Grand Palace and the Front Palace to the royal 
monasteries and governmental buildings while religious sites such 
as Wat Rakhang Khositaram Waramahaviharn Temple, Wat Prayura-
wongsawas Temple, Wat Kalayanamitr Varamahavihara Temple and 
Christian churches (Assumption Church, Holy Rosary Church and 
Santa Cruz Church) are scattered along both sides of the river. 
 
The aforementioned places have become the city’s reputable travel  
destinations with active management and proper maintenance. 
Nevertheless, there are a great number of riverfront spaces facing 
their own different fates. The expansion of urban spaces led to the 
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The Chao Phraya River and 
the East Asiatic Company
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ม�ปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นร้�นอ�ห�ร ในขณะที่หล�ยๆ คนก็ไม่ลืมหยิบนำ�คว�ม
คิดสร้�งสรรค์ม�ใช้กับก�รออกแบบเข้�ม�จับกับบริบท ประวัติศ�สตร์เดิมของพื้นที่ 
เพื่ออนุรักษ์และส่งต่อเรื่องร�วของพื้นที่สู่ผู้ม�เยี่ยมเยียนไปพร้อมกันด้วย 

ตัวอย่�งก�รเปิดพ้ืนท่ีริมแม่น้ำ�ให้ส�ธ�รณชนมีให้เห็นม�กข้ึนเร่ือยๆ ล่�สุดธน�ค�รแห่ง 
ประเทศไทยเปิดตัวศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand  
Learning Center) โดยทำ�ก�รปรับปรุงอ�ค�รโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมให้กล�ยเป็น
มิวเซียม ห้องสมุด และ co-working space ท่ีคนท่ัวไปส�ม�รถใช้ง�นได้ หรือในด้�น
เอกชนอย�่ง Warehouse 30 ที่ดัดแปลงโกดังเก�่ม�เป็น creative space สถ�นที่ 
จัดง�นเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีคอยป้อนคอนเท็นต์ดีๆ ให้กับสังคมอยู่ตลอด 

massive construction of new roads during the Reign of King Rama V, 
which caused the social activities of Bangkok’s inhabitants to sprawl 
out of the old town (riverside) neighborhoods to other parts of the city. 
One of the most obvious examples is Charoenkrung, which was once a 
glorious quarter that was home to embassies and significant govern- 
mental establishments such as the General Post Office in Bangrak and 
the Old Customs House, including the head office of East Asiatic Com-
pany. At one point in the capital city’s eventful history, Charoen- 
krung was Bangkok’s business and commercial hub. What the change 
has brought about is that the riverfront lands have been left deserted 
and deteriorating (despite the current operations of public schools 
and five-star hotels). In other words, the change has turned the roles 
and functionalities of these spaces into something ‘temporary’ where 
people take turns using them and leave after a certain period of time.
 
The waterfront lands over the past several years are new business 
models where small and big entrepreneurs, from those who are the 
original owners of the land to big-name business developers, start  
to reopen these spaces up for public access, giving the dwellers  
of Bangkok back their river. From small-scale establishments such  
as old houses turned hip restaurants, the fruitful incorporation of  
creativity and design thinking to a local context and history aims  
to preserve and transpire the stories of these lands to their visitors. 

river
      Bangkok Art Biennale will redefine the 
meaning of ‘a riverfront land’ by taking it 
into other realms and toward greater  
possibilities

03
อ�ค�รบริษัท East Asiatic

East Asiatic Company

TEXT BY NAPAT CHARITBUTRA

ก�รนำ�พื้นที่ประวัติศ�สตร์อย่�งพื้นที่ริมแม่น้ำ�ม�ปรับปรุงให้มีโปรแกรมที่เหม�ะสม
กับปัจจุบันม�กขึ้นของคนเหล่�นี้ ไม่ได้ทำ�กันง�่ยๆ ประม�ณว�่ “ขอแค่ให้ข�ยได ้
ก็พอ” แต่มักมีก�รนำ�คว�มคิดสร�้งสรรค์เข้�ม�จับในวิธีก�รที่น่�สนใจ ในมุมหนึ่ง
มันอ�จจะเป็นแค่โมเดลก�รทำ�ธุรกิจใหม่ๆ ที่ดึงดูดคนด้วยพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่
เปิดให้เร�ได้รับชมทิวทัศน์สวยง�ม และสูดอ�ก�ศบริสุทธิ์ริมน้ำ� แต่ถ้�มองลึกลงไป
อีกขั้น เร�จะเห็นว่�มันเป็นก�รช่วยชุบชีวิตพื้นที่ริมน้ำ�ให้กลับม�มีคว�มสำ�คัญอีก
ครั้งหนึ่ง และในว�ระของเทศก�ลศิลปกรรมระดับน�น�ช�ติ Bangkok Art Biennale 
2018 ที่จะเกิดขึ้นปล�ยปีนี้ เร�กำ�ลังจะได้เห็นพื้นที่ริมน้ำ�เหล่�นี้เปลี่ยนตัวเองม�เป็น 
“พื้นที่ศิลปะ” ไม่ว่�จะเป็นศ�สนสถ�นอย�่ง วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�ม (แว่วม�
ว�่จะมีแฟชั่นโชว์ในวัดโพธิ์) วัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร และวัดอรุณร�ชวร�ร�ม 
พื้นที่ปิดอย่�งโรงแรมเพนนินซูล�่ และโรงแรมแมนด�ริน โอเรียลเต็ลที่ก็จะเปิดให้ 
เร�เข�้ไปชมง�นศิลปะจ�กศิลปินระดับโลก creative space อย่�งศูนย์ก�รเรียนรู้ 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย โดยเฉพ�ะในย่�นเจริญกรุง ที่ศูนย์สร�้งสรรค์ง�นออกแบบ 
(TCDC) กำ�ลังปลุกปั้นพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (creative district) 
นำ�ร่องของกรุงเทพฯ ท่ีก็จะถูกแต่งเติมบรรย�ก�ศสร้�งสรรค์ให้ย่ิงเข้มข้นข้ึนไปอีกด้วย
ผลง�นศิลปะ โดยมีอ�ค�รบริษัท East Asiatic ที่มีรูป-แบบสถ�ปัตยกรรมที่งดง�ม
เป็นแลนด์ม�ร์คสำ�คัญของย่�น

We have witnessed the emergence of some promising projects that 
have opened their riverside spaces for public access. The latest addi- 
tion of the bunch is Bank of Thailand Learning Center, a refurbished old 
banknote factory that now serves as a creative grounds housing a 
museum, library and a co-working space, all of which are open for  
public use. In the meantime, private establishments such as The Jam 
Factory whose old warehouse has been turned into a creative space 
has been one of the most active and vibrant art and cultural sites con-
sistently providing the public and art community with some interesting 
events and refreshing content.
 
The revamping of historical sites such as these riverfront lands into more  
relatable and contemporary functional programs is not an easy task to  
maneuver, and always encompasses a broad spectrum of land devel-
opment, which goes beyond the ‘commercial aspect’ of a space,  
whether it be through the incorporation of creativity or a somewhat 
more interesting and unconventional approach toward business opera- 
tions. In a way, it could be just another attempt to succeed a new busi-
ness model with the hopes of using a new type of recreational space  
to generate appeal where people are granted the opportunity to 
experience the beautiful landscape of the river and breathe in some 
fresh river wind. But looking into it just a little bit deeper, these projects 
have resurrected the riverfront way of life and brought it back to be a  
part of the modern urban fabric. At the imminent international art  
festival, Bangkok Art Biennale 2018, which will take place at the end  
of 2018, we will get to see the lands by the Chao Phraya River be trans- 
formed into active ‘art spaces’ from religious sites such as Wat Phra 
Chetuphon Vimonmangkhalararm Rajawaramahaviharn (a potential 
fashion show at Wat Pho temple), Wat Prayurawongsawas Temple, 
Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn), to private establish-
ments such as The Peninsula Bangkok Hotel and the Mandarin Oriental 
Bangkok Hotel, all be designated as sites that will showcase the works 
of world-leading artists. Meanwhile, other creative spaces hosting 
the event such as The Jam Factory, Bank of Thailand Learning Cen-
ter, and especially the Charoenkrung District, an area where Thai-
land Creative & Design Center (TCDC) is situated are becoming the 
very first creative district in Bangkok. And, we think, having East Asiatic 
building as a landmark and through its spectrum of the artworks, the 
creative vibe in Bangkok is sure to be more vibrant than ever. 
 
It remains to be seen how the artists will interpret these spaces for their 
artistic creations because one must not forget that in the context of con- 
temporary art, a creation of art is no longer just about placing some- 
thing in a well-curated, beautifully decorated space and calling it  
a day. What art spectators and interested audiences expect to see is 
the way a work is able to generate some sort of conversation within 
the space it is in. It’s even more interesting to see how these Thai and 
international artists will perceive and approach spaces of great his- 
torical background such as these riverfront lands through their artistic 
interpretations. But what is certain is that this year’s Bangkok Art Bien- 
nale will redefine the meaning of ‘a riverfront land’ by taking it into 
other realms and toward greater possibilities, beyond the dictionary’s  
conventional denotation we have been confined to. 03

ต้องรอดูกันว่�ศิลปินแต่ละคนจะหยิบอะไรจ�กพื้นที่เหล่�นั้นม�ทำ�ง�นศิลปะ เพร�ะ
ต้องไม่ลืมว่�ในบริบทของศิลปะร่วมสมัย ก�รทำ�ง�นศิลปะไม่ใช่แค่ก�รเอ�ง�นม�ต้ัง 
บนสถ�นที่สวยๆ แล้วจบอีกต่อไป แต่ผลง�นเหล�่นั้นจะมีบทสนทน�กับพื้นที่ ยิ่งเป็น 
พื้นที่ประวัติศ�สตร์อย่�งริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� ยิ่งน่�สนใจว่�มุมมองใหม่ๆ จ�กทั้ง 
ศิลปินไทยและต่�งช�ติจะออกม�เป็นเช่นไร ที่แน่ๆ เชื่อว่� Bangkok Art Biennale 
ปีน้ีกำ�ลังจะเปล่ียนคว�มหม�ยของ “พ้ืนท่ีริมน้ำ�” ไปจ�กเดิม มันกำ�ลังจะขย�ยขอบเขต 
ของคำ�ว่�ๆ นี้ให้ม�กไปกว่�คว�มหม�ยต�มพจน�นุกรมอย่�งแน่นอน 
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Opposite the French Embassy is a restaurant 
with a homey vibe created by its luscious 
trees and green wall. Home Cuisine Islamic 
Restaurant is located near Bann Samrong 
Community, the Muslim community that has 
been an integral part of the Haroon Mosque 
neighborhood’s history. The place is known for 
its delicious Halal dishes finely cooked with a 
taste that every Thai and foreigner can easily 
enjoy.

fb.com/HomecuisineIslamic

BAB
E.A.T.

WArEHousE 30
Soi Charoenkrung 30, Bangkok
Open Daily, 11.00 - 20.00

Creative space ที่ดัดแปลงมาจากโกดังสินค้าย่าน 
บางรักให้มีโปรแกรมท่ีน่าสนใจท้ัง ร้านกาแฟ แฟช่ัน- 
สโตร์ โรงภาพยนตร์ท่ีจัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์
จาก Documentary Club รวมไปถึงในบางโอกาส
ยังใช้เป็นที่จัดนิทรรศการศิลปะและตลาดนัดศิลปะ
อีกด้วย

This creative space was refurbished from a 
cluster of old warehouses in the Bangrak dis-
trict with a program that houses a bookshop, 
cafés, fashion store and a cinema screening 
movies selected by Documentary Club. On 
certain occasions, it is the venue for some of 
Bangkok’s best art exhibitions as well as art 
markets.

fb.com/TheWarehouse30 

HomE CuIsInE IslAmIC 
rEsTAurAnT 
196 Soi Charoenkrung 36, Bangkok 
Mon - Sat, 11.00 - 21.30 / Sun 18.00 - 
21.30 

ตรงข้ามกับสถานทูตฝรั่งเศสมีร้านอาหารที่ตกแต่ง
ด้วยต้นไม้และทาสีผนังเป็นสีเขียวให้ความรู้สึกอบ- 
อุ่นและเป็นกันเอง Home Cuisine Islamic Restaurant  
เป็นร้านอาหารอิสลามท่ีต้ังอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านต้น
สำาโรง ชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณมัสยิดฮารูนมา
ตั้งแต่ในอดีต จุดเด่นของร้านนี้คงจะเป็นเมนูอาหาร
ฮาลาลมากมายที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ใน
ขณะเดียวกันก็ปรับรสชาติให้ถูกปากของชาวไทย
และนักท่องเที่ยว

Trok THA TIAn
246 Soi Tha-Tian , Bangkok
Open Daily, 17.00 - 23.00

ใกล้กันกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
มีสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของกรุงเทพฯ มากมายใน 
บริเวณใกล้เคียงกัน อย่างเช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณหรือ 
มิวเซียมสยาม และซอยท่าเตียน ตึกแถวทอดยาว 
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
ประกอบด้วยร้านขายสินค้าและร้านอาหารน่าสนใจ
มากมาย หลังจากเดินท่องเที่ยวจนเย็นแล้ว ในซอก
ของซอยท่าเตียนยังมีบาร์เล็กๆ อย่างตรอกท่าเตียน 
ร้านนั่งดื่มชิลๆ บรรยากาศดีที่เปิดให้บริการในช่วง 
เย็น พร้อมด้วยวิวริมแม่น้ำาเจ้าพระยาและพระปรางค์ 
วัดอรุณในยามค่ำาคืน อาหารไทยรสชาติดีและเคร่ือง- 
ดื่มเย็นๆ พร้อมด้วยอากาศเย็นยามค่ำาคืน ถือเป็น
บรรยากาศที่สวยงามไม่แพ้เจ้าพระยาในตอนกลาง

วันเลยทีเดียว 

Not far from Wat Phra chetuphon Vimol 
Mangklaram (Wat Pho), stand a great 
number of Bangkok’s most renowned tourist 
attractions from the Grand Palace, The Temple 
of Dawn and Trok Tha Tian to the long rows of 
ancient shophouses selling all kinds of food 
and products that attract the interest of the 
passersby with their architectural elements 
that manifest the influence of the West in the 
city’s history of urban development. After 
a long day of sightseeing around the Old 
Town Rattanakosin Island, the buildings in the 
alleyway of Trok Tha Tian welcome visitors 
with a number of intimate small bars where 
one can enjoy the view of the Chao Phraya 
River and the Temple of Dawn at dusk. With a 
great selection of Thai dishes and drinks, relish 
the exotic vibe of the Chao Phraya with the 
dance of lights and cold river breeze.

fb.com/trokthatian

80/20 
1052 -1054 Charoenkrung Road, 
Bangkok
Wed - Sun, 17.00 - 24.00

ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่บอกสัดส่วนชัดเจนตั้งแต่
ชื่อด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่นำามาปรุงอาหาร ชื่อ
ร้าน 80/20 80 มาจากการใช้วัตถุดิบไทยในการ
ปรุงอาหาร 80% และวัตถุดิบนอกอีก 20% เมนู
อาหารจะปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนไปตามวัตถุดิบ 
ที่มีในแต่ละวัน และผักผลไม้ในแต่ละฤดูกาล ซึ่ง 
ถือเป็นไฮไลท์ของร้านที่สร้างความสนุกให้กับทั้ง 
คนทำาและคนทาน อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจใน 80/20 
เห็นจะเป็นการตกแต่งร้านสไตล์ลอฟท์ ที่ประยุกต์
เอารูปแบบไทยๆ มาใช้ในการตกแต่งร้านอย่างป้าย
หน้าร้าน หรือเหล็กดัดลวดลายไทย  

This fusion restaurant is named after the ratio 
of the ingredients used for each of their dishes. 
80/20 simply refers to the use of 80% Thai 
ingredients and 20% imported ingredients with 
a menu that changes and rotates accord-
ing to the ingredients available each day 
including the seasonal vegetables and fruits. 
The concept and practice of 80/20 became 
the highlight of the restaurant, creating the 
eclectic dining experience that both the chefs 
and patrons can enjoy. Another interesting 
thing about 80/20 is the loft-inspired deco-
ration that sees certain applied details from 
Thai architecture such as the restaurant’s sign 
or the traditional Thai pattern of the cast iron 
grilles.

fb.com/8020bkk

somsong PoCHAnA
112 Samsen Road, Bangkok
Open Daily, 10.00 - 17.00

ทางเข้าถนนพระอาทิตย์บริเวณใกล้กันกับวัดสังเวช
ในเขตบางลำาพูมีร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยโบราณที่เปิด
มานานกว่า 50 ปี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ใส่ทั้งถั่วฝักยาว 
หัวไชโป๊ หมูบะช่อ แคบหมู และปรุงรสได้ดีจนไม่ 
จำาเป็นต้องปรุงเพิ่มเป็นเมนูขึ้นชื่อของสมทรงโภชนา  
นอกจากน้ียังมีเมนูอาหารหายากอย่างขนมจีนซาวน้ำา  
และขนมหวานโบราณอย่างขนมข้าวฟ่าง ที่อร่อย 
ไม่แพ้กันกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไว้คอยบริการอีกด้วย 
เรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารคุณภาพ ในราคาที่เป็น
กันเอง

From Tha Phra Athit Road into the back street 
near Wat Sangwet temple in the Banglam-
phu neighborhood of Bangkok stands an 
establishment selling Sukhothai noodles that 
has been open for 50 years. The perfectly 
cooked noodles are available either dry or 
in broth and come with sliced long beans, 
pickled daikon, marinated minced pork and 
deep-fried crispy pig skin, nicely seasoned 
into the delectable dish that Somsong Po-
chana has been known for. Just as delicious 
as the noodles are the now rarely seen Thai 
dishes, Khanom Jeen Sao Nam (boiled rice 
flour noodle served with seasoned coconut 
milk, powdered shrimps and pineapple slices, 
ginger and garlic slices) and Khao Fang, an 
ancient Thai dessert. Great food at a good 
price is what Somsong Pochana is all about.

fb.com/somsongpochanaFrEnCH sT. BAngkok
O.P. Garden
4,6 Charoenkrung 36,  
Bangrak, Bangkok
Open Daily, 10.30 - 21.00

ร้านอาหารบรรยากาศดีในโครงการ O.P Place เสิร์ฟ
อาหารสไตล์ฝร่ังเศสทางตอนใต้ หรือโพรวองซ์โดย
เชฟชาวฝร่ังเศสท่ีรู้จักอาหารชนิดน้ีเป็นอย่างดี ในส่วน
ของอาหารแต่ละเมนูล้วนมีวิธีการท่ีพิถีพิถันต้ังแต่การ
เลือกวัตถุ ท่ีจะเลือกเน้ือสัตว์ในแบบท่ีไม่ใช่สารเร่ง
ฮอร์โมน ไปจนถึงวิธีการปรุงท่ีทุกจานล้วนปรุงด้วย
น้ำามันมะกอก ปราศจากครีมหรือเนยซ่ึงเป็นไขมัน 
เพ่ือให้ได้รสสัมผัสตามท่ีเชฟต้องการ

The good view restaurant in O.P. Place serves  
Provencal food from southern France prepared 
by a French chef familiar with the cuisine’s 
style. Each dish incorporates a meticulous 
selection of quality ingredients such as meat 
free from accelerated hormones. The dishes are  
prepared with olive oil rather than cream or 
butter, allowing for the good and memorable 
taste this chef aspires to offer.

frenchst.com

o.P. PlACE, BAngkok
30/1 Soi Charoen Krung 38,  
Charoen Krung, Bangrak, Bangkok
Open Daily, 11.00 - 19.00

O.P Place อาคารสถาปัตยกรรมตะวันตกเก่าแก่
บริเวณปากซอยเจริญกรุง ซอย 38 ถูกใช้งานมาอย่าง 
ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  เป็นห้างสรรพสินค้า 

Falck & Beidek หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าห้าง
สิงโต ในปัจจุบัน O.P. Place ยังคงเป็นสถานที่ที่เต็ม
ไปด้วยสินค้าน่าสนใจมากมาย รวมไปถึงร้านอาหาร 
ร้านเครื่องประดับ และแกลเลอรี่ในบรรยากาศตึก
คลาสสิกแบบตะวันตกอีกด้วย

Housed in a white building of an old western 
architectural style located on Soi 38 Charoen 
Krung road, O.P. Place has been in use since the 
King Chulalongkorn period. The department 
store name Falck & Beidek, often referred to as 
the Lion Mall by Thai people, that used to be 
situated in the building sold many imported 
products. O.P Place maintains the idea of variety  
akin to department stores to this day as it offers 
interesting products including restaurants, 
jewelry shops and art galleries in the building’s  
own classic western style.   

fb.com/opplace.bkk
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“ภาพบรรยากาศของวิหารพระพุทธไสยาสน์ที ่
วัดโพธ์ิทำาให้ผมรู้สึกว่าวิหารแห่งน้ีเป็นด่ังเส้นทาง
ที่ส่งสารแห่งการเชื่อมต่อและการผสมผสาน
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน โดย
มีศาสนาเป็นศูนย์กลางคือเส้นทางแห่งศรัทธา
นั่นเอง “เชื่อมต่อ ผสมผสาน ศรัทธา” จึงเป็น 
คำาจำากัดความที่ถูกนำามาเริ่มต้นแนวคิดของ 
ผลงานชุด “ทางศรัทธา”

“ทางศรัทธา” คือโปรเจ็คต์แบรนด์ที่นำาเสนอ 
เรื่องราวของความศรัทธา การผสมผสาน การ
เชื่อมต่อ โดยสื่อสารผ่านเครื่องแต่งกาย ผ่าน
องค์ประกอบ การจัดวางต่างๆ ไวรอลวิดีโอ 
เพอฟอร์แมนซ์โชว์พร้อมดนตรีประกอบ”

“The view of the chapel of the Reclining 
Buddha at Wat Pho makes me feel like 
the assembly hall is the way for con-
necting and multiplying the cultures 
of ethnic groups. The center is religion 
which is also the center of the way of 
faith. “Connecting multiplying faith” is 
the definition that initiated the concept 
of “Way of Faith,” a project that repre-
sents faith, multiplying and connecting 
as communicated by costume through 
the elements, installation, viral video 
and performance with sound.” 

Jitsing 
somboon
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“เขามอวัดประยูรฯ เป็นเขาพระสุเมรุจำาลองงาน 
สร้างสรรค์ของคนโบราณกับความเช่ือทางศาสนา 
(ที่มีความแฟนตาซี) ที่แตกต่างในชุมชนกุฎีจีน
ซึ่งทำาให้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่มี
สีสัน ผลงานสร้างสรรค์ เต่า 4 ตัว ที่จะถูกสร้าง
ขึ้นล้อไปกับความเชื่อที่แตกต่างกันไปของคนใน
ชุมชนอย่างเช่น เต่าแบกเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส- 
วรวิหาร (ความเชื่อของคนไทยพุทธ) เต่าแบก
โบสถ์ซางตาครู้ส (ความเช่ือของชาวคริสต์) จะเป็น 
ตัวแทนพลังความเชื่อและความสุขที่หลากหลาย 
ที่ตรงกับนิยาม “Beyond Bliss” หรือ สุขสะพรั่ง 
พลังอาร์ต ในนิทรรศการครั้งนี้ จะเปล่งประกาย 
สะฟรั่งยามค่ำาคืน จะเป็นส่วนหนึ่งกับพื้นที่ชุมชน
ที่มีมนต์เสน่ห์ และทำาให้ Bangkok Art Biennale 
2018 มีสีสันอย่างแน่นอน”

KomKrit tepthian
“For this upcoming Bangkok Art Bien-
nale 2018, I’m working on sculptures 
that are inspired by some of the sculp-
tures in Wat Arun. I think Wat Arun is a 
complex space that contains many 
layers of understanding and cultural 
values, especially the Thai-Chinese art 
forms from 100 years ago. My artwork 
will reflect the background story behind 
those sculptures and emphasize its value, 
both in terms of its characteristic value 
and the trace of cultural exchange that 
has almost disappeared and can now 
be seen again through the meaning of 
Beyond Bliss.”

“Khao Mo (located in Wat Prayurawong- 
sawas) is an ancient people’s creation 
that reflects the different aspects of  
religious beliefs in the Kadeejeen com-
munity. My artwork is comprised of four 
turtles that are inspired by the spectrum 
of those fantastical beliefs such as the  
turtle who carried the Wat Prayurawong- 
sawas chedi (a Thai Buddhist belief), the  
turtle who carried Santa Cruz Church 
(a Christian belief) and so on. I think 
this artistic expression represents both 
beliefs and happiness. And, together 
with the biennale’s theme ‘Beyond Bliss,’ 
will undoubtedly create an interesting 
vibe for the community and the Bang-
kok Art Biennale 2018.”

“Bangkok Art Biennale 2018 ในครั้งนี้ผมได้ 
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมข้ึนภายใต้ความ 
สนใจที่เกี่ยวข้องกับรูปปั้นต่างๆ ที่มีอยู่ในวัด 
อรุณราชวราราม ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการทับซ้อน 
ทางรูปแบบของศิลปะไทยและจีนยาวนานมานับ
ร้อยปี ผลงานประติมากรรมที่กำาลังเกิดขึ้นจะ
เผยให้เห็นถึงเรื่องราวความเป็นมาของรูปปั้น 
ต่างๆ และผลักดันคุณค่าทางศิลปะและการแลก- 
เปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่กำาลังจะจางหายไปให้
กลับมาโลดเล่นอีกครั้งในความหมาย สุขสะพรั่ง 
พลังอาร์ต” 

Krit  
ngamsom
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BAB curators reveal their  
creative solutions in response 
to the city’s dynamic culture 
scene

BAB MAG: อะไรคือความท้าทาย
ในการเลือกไซต์ใน Bangkok Art 
Biennale ครั้งนี้ โดยเฉพาะในฐานะ
ที่มันเป็นเบียนนาเล่แรกที่จัดขึ้นใน
กรุงเทพฯ

Luckana Kunavichayanont: เดิมที
พื้นที่บริเวณนี้ก่อนยุครัตนโกสินทร์เรียกว่า 
บางกอก เป็นเมืองจุดเชื่อมต่อการค้าขาย
ทางน�้าตั้งแต่แม่น�้าเจ้าพระยาเชื่อมไปจนถึง 
อ่าวไทย มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพ
เข้ามาอยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ  
และมกีารพัฒนาต่อเนือ่งตามสมัยจนกลายมา 
เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
การที่พื้นที่ตรงนี้ถูกใช้งานซ�า้เป็นเวลานาน 
ท�าให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่
วัฒนธรรมและรากอารยธรรมเดิมอยู่ร่วม
ผสมปนเปไปกับโครงสร้างเมืองสมัยใหม่
และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่โดดเด่น ซึ่งก็
เป็นความท้าทายของคณะจัดงานที่จะเลือก
พื้นที่ที่จะเผยให้เห็นวิถีชีวิต ความเชื่อมโยง
และการผสมผสานวัฒนธรรมเก่าใหม่ ผ่าน
งานศิลปะร่วมสมัยของ 75 ศิลปินไทยและ
นานาชาติ ที่ต้องเข้ามาเรียนรู้และศึกษา
บริบทในแต่ละพื้นที่จัดแสดงร่วมกับทีมงาน 
ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการท�าความเข้าใจ

BAB MAG: What were the challenges 
in selecting the sites for the Bangkok 
Art Biennale, especially considering 
the fact that it’s the first biennale that 
Bangkok has ever held?

Luckana Kunavichayanont: Initially,  
before the Rattanakosin Era, this parti- 
cular area was known as Bangkok. It  
was a town that connected the trade 
routes that branched out from the Chao  
Phraya River including the water net-
work that led to the Thai Gulf. People of 
various nationalities and ethnic groups 
migrated into the area as a result of 
various economic and social factors 
in different time periods. The area saw 
continual growth until it was named 
the country’s capital city. Due to the 
fact that the area has been used, re-
petitively and for an extended period 
of time, Bangkok eventually became 
a historical ground where cultures and 
roots of civilizations sort of intermix, co- 
exist and evolve as a part of the urban 
structure of a modern city and its dis- 
tinctive presence of contemporary 

ร่วมกัน มากกว่าแค่การยกงานดังๆ หรือ
มีความงามมาตั้งโดยไม่ได้มองบริบทของ
พื้นที่ หรือแนวคิด Beyond Bliss ของงาน
ในครั้งแรกนี้ 

หลายๆ พื้นที่จัดแสดงผลงานใน Bangkok 
Art Biennale อย่างเช่น วัดพระเชตุพนวิมล- 
มังคลารามฯ (วัดโพธิ)์, วัดอรณุราชวราราม  
และวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นวัดส�าคญัเก่าแก่  
เป็นศนูย์รวมความศรทัธาของคนไทยทียั่งคง 
ใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศ โจทย์
ของเราก็คือ จะผูกงานศิลปะร่วมสมัยเข้าไป
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพื้นที่ และผู้มา 
สกัการะบชูาหรอืปฏิบติัธรรมโดยไม่กลายไป 
เป็นส่วนเกนิหรอืส่ิงแปลกปลอมแต่เช่ือมโยง 
และสะท้อนจิตวิญญาณเดียวกันกับสถานที ่
นัน้ได้อย่างไร ในเวลาเดียวกนักต้็องน�าเสนอ 
สิ่งใหม่เพื่อสืบสานและต่อยอดคุณค่าที่ดีอยู่
แล้ว ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งด้านความคิด 
ความเชื่อ สุนทรียะ หรือช่วยยกระดับความ
ชื่นชมและความซาบซึ้งที่มีอยู่ในวัฒนธรรม
เดิมให้สืบต่อไปร่วมกัน ไม่ทิ้งอดีต แต่เผย
ให้เห็นปัจจุบันและทางเดินในอนาคต อันนี้ 
เป็นส่วนส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง รวมทั้งความ
ทีก่รงุเทพฯ เป็นเมืองทีมี่ปัญหาด้านการจราจร
ที่ค่อนข้างติดขัด แต่ในเมื่อเรามีความคิด 

architecture. It was a great challenge 
on the organizing committee’s part to 
choose the sites where the intercon-
nected web of the people’s way of life 
and the very old and new cultures are 
related to one another, combined, 
and can be reflected through the 
works of 75 Thai and international 
artists. These artists will have to learn 
and experience the context of the 
sites where their works are going to be 
exhibited together with the Biennale 
team, and that takes time and mutual 
understanding. It’s something much 
more than just an exhibition of a fam- 
ous or incredibly beautiful piece of art 
without any consideration for the con-
text of the space it is on or the theme 
‘Beyond Bliss’ of the Biennale.

Many of the designated sites of the 
Bangkok Art Biennale such as Wat  
Phra Chetuphon Vimolmangklararam 
Rajwaramahaviharn, Wat Prayura-
wongsawas Temple, Wat Arun Ratcha- 
wararam (The Temple of Dawn) are 
all important ancient temples in the 
country and they have been the cen- 
ter of the Buddhist faith up until today. 
These venues have grown to become 
the country’s most notable tourist at-
tractions. So, our task is to incorporate 
works of Contemporary arts and for 
them to interact with the spaces and 
the users who come to these temples  
to pay their respect or practice dharma  
in a positive way. We want the works to 
relate to and reflect upon the spirit of 
the spaces without being an excessive 
or alienated element. At the same time, 
we want them to still present something 
new and fresh while also being able to  
celebrate the existing valuable ideas 
and beliefs including aesthetics, admi- 
ration and an appreciation for the 
culture. We don’t want to see the past 

01, 02
บรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาของ
แม่น้�าเจ้าพระยาที่มีเสน่ห์เฉพาะ
ตัวที่แตกต่างกัน 

The Chao Phraya river at 
different periods of time, 
each of which contain 
their own sense of fasci-
nation
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ทีอ่ยากจะเสนอภาพการอยู่ร่วมกนัอนัหลาก-
หลายของวัฒนธรรมเหล่านี ้โดยเลือกกระจาย 
งานไปในหลายๆ พื้นที่ก็ต้องมีการวางแผน
บรหิารจดัการในเรือ่ง cluster ของพ้ืนที ่และ
การจัดระบบการให้ข้อมูลการเดินทางที่ดี  
ก็ต้องผสมผสานหลายๆ อย่างเข้ามาช่วย 
เทคโนโลยี งานออกแบบ พันธมิตรทีมี่ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  

Adele Tan: เราต้องการพื้นที่ที่เหมาะสม 
เข้าถึงง่าย และปลอดภัย ในขณะเดียวกัน
สถานทีน่ัน้กต้็องมีจดุเด่นทางวัฒนธรรม หรอื 
มีแลนด์มาร์คทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ 
ที่จะกระตุ้นจินตนาการรูปแบบใหม่ๆ ไป 
พร้อมๆ กบัสามารถเช่ือมโยงกบัชุมชนรอบๆ  
ได้ด้วย การสร้างสมดุลของสองวัตถปุระสงค์
นี ้และหาพ้ืนทีท่ีส่ามารถใช้งานต่อเนือ่งได้เป็น 
เวลานาน (ตามระยะเวลา 4 เดือนของเบยีน- 
นาเล่) เป็นเรือ่งทีท้่าทายมาก เพราะในกรงุ- 
เทพฯ นั้นไม่ได้มีอาคารที่สร้างขึ้นมาส�าหรับ
จัดแสดงงานศิลปะมากนัก 

BAB MAG: ท�าไมถึงเลือกแม่น�า้
เจ้าพระยาเป็นสถานที่จัดแสดงงาน 
สถานที่จัดงานจะประกอบไปด้วยจุด
ไหนบ้าง และอะไรเป็นจุดแข็งของ 
พื้นที่นี้

LK: ในปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจากวัด 
อรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมัง- 
คลารามฯ หรือที่เรียกกันว่า วัดโพธิ์ และวัด
ประยุรวงศาวาสฯ รวมไปถึงเป็นสถานที่ตั้ง

ใช้เป็นแพลตฟอร์มของทั้งงานศิลปะและ 
ผู้ชมงานได้ด้วย ศลิปะจะช่วยส่งเสรมิพ้ืนที ่
รมิน�า้ให้มีมูลค่าทางธรุกจิมากข้ึน และเปล่ียน 
มุมมองทีเ่รามีต่อแม่น�า้ให้ต่างไปจากเดิมด้วย

Patrick D. Flores: แม่น�้ามีเรื่องเล่าเป็น 
ของตัวเอง และการเล่าเรือ่งนีก้มี็ความส�าคญั 
กับเมืองมาก เบียนนาเล่ครั้งนี้จะเป็นเหมือน
การขยายความหมายของกรุงเทพฯ ดังนั้น 
มันจึงส�าคัญทีเดียวที่ผู้มางานจะได้เดินไป
รอบๆ เมือง และส�ารวจพื้นที่อื่นๆ นอกจาก
บริเวณศูนย์กลางของเมืองโดยเฉพาะอย่าง- 
ยิ่งบรรยากาศบริเวณริมสองฝั่งแม่น�า้เจ้า- 
พระยา

left behind, but we also want to see the  
present and the future. These are the 
things we have to think about. And with  
Bangkok’s congested traffic and our 
idea of presenting this image of a co-
existing diversity of cultures through dif-
ferent sites scattered in different areas 
and neighborhoods of the city, there 
is the matter of how we are going to 
manage the cluster of the designated 
venues as well as the efficiency of in-
formation about commuting and trans-
portation. To achieve that, we have to 
incorporate many different things from 
technology and design to the inclusion 
of allies of various expertise.

Adele Tan: We want the most suitable 
sites that are easy to access and safe 
but at the same time they need to pos- 
sess certain cultural distinctions or in- 
teresting architectural landmarks that 
can stimulate new forms of imagina-
tion while still being a place that the 
surrounding community can relate to. 
Having to balance these two objects 
and finding the sites that can host  
the extended duration of the event  
(4 months) is incredibly challenging 
because Bangkok doesn’t really have 
that many buildings constructed spe-
cifically to exhibit artworks.

BAB MAG: Why is the Chao Phraya 
River such a significant part of the 
event, what are the designated sites 
and what are the strong points of 
these chosen venues?

LK: This year we have received tre- 
mendous collaboration from Wat Phra 
Chetuphon Vimolmangklararm 
Rajawaramahaviharn, Wat Prayura-
wongsawas, Wat Arun Ratchawara
ram and the buildings of commercial 
establishments founded in the early 
Rattanakosin Era such as the ancient 
building of East Asiatic and O.P. Place
building as well as the Bank of  Thai-
land Learning Center. The aforemen-
tioned venues will be the main exhi-
bition sites of the Bangkok Art Bien-
nale 2018. The reasons behind the  
decision contain the implication of the  
city’s history and with each site pos- 
sessing its own different functional con- 
text, viewers will get to enjoy and ex-
perience an eclectic array of creative 
interpretations in the form of artworks 
that will resonate with each site’s narra-
tive. We will get to see certain aspects 
of history and the future being trans-
pired into something so unexpected.

AT: We look at the Chao Phraya River 
as a great opportunity for the Biennale 
to host an entirely different type of art 

exhibition and for us, the relationship 
between the river and urban expan-
sion is an interesting subject to explore. 
The network of waterways that houses 
this incredible web of commuting 
routes can link all the sites together 
and it can also be used as a platform 
for the entire event and spectators. Art 
will help boost the economic value of 
these riverfront spaces and change 
people’s perceptions towards the river.

Patrick D. Flores: The river has its own 
story and telling such a story is very 
important for the city. This biennale will  
be an elaborated definition of Bang- 
kok so it’s quite necessary for the spec- 
tators to take a stroll around the city 
and explore other areas that may be 
new to their knowledge and exist in 
more unfamiliar neighborhoods, a bit 
further from the city center, especially 
the spaces on both sides of the river.

BAB MAG: What was the selection 
criteria that you used to place a 
certain work at a certain riverfront 
site, could you provide a little sneak 
peak as to what’s coming?

LK: Actually, most of the works selected 
by the curatorial team including the  
ones chosen from the proposals sub- 
mitted through the open call are all 
based on this year’s theme, Beyond 
Bliss and the connection that each 
work has with the context of each site.  
There are different details and this sort  
of site-specific connection was involved  
in the selection. For instance, there is a  
group exhibition by Thai and interna- 
tional Street art artists who come to- 
gether under the name Souled Out  
Studios (Alex Face is among the group’s 
members) that discusses the current 
crises some of the riverfront communi-
ties are going through as a result of the 
urban and riverside area development 
plan. The issue is discussed through a  
number of installations and video art.  
And the fact that the works will be ex- 
hibited in the space inside the Bank of  
Thailand Learning Center instead of a  
gallery (Bank of Thailand is one of the  
country’s principle institutions whose  
policies have direct effects on the for- 
mation and implementation of finan- 
cial and economic policies, which 
consequentially lead to many other 
changes in the society) will cause the  
work to ignite even more complicated  
questions, especially the critical situa- 
tions brought about by the govern-
ment’s implemented policies and the  
inevitable effects they have on peo-
ple’s lives, both in terms of the creative 
aspects and the challenge posed by 

03, 04
ทีมคิวเรเตอร์ Bangkok Art 
Biennale ขณะลงส�ารวจพื้นที่จัด
งาน ณ วัดโพธิ์

The Bangkok Art Biennale 
curatorial team during  
a site visit at Wat Pho
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สถูปทรงจีนภายในวัดโพธิ์
ที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ไทยและจีนในอดีต

A Chinese pagoda  
situated in Wat Pho  
which reflects the  
cultural exchange  
between Thai and  
China that occurred  
in the past

BAB MAG: มีวิธีการคัดเลือกผลงาน
กลุ่มที่จะถูกน�าไปจัดแสดงตามโลเคชั่น
ริมแม่น�้าเจ้าพระยาอย่างไร ช่วยแนะน�า 
ผลงานบางชิ้นสักหน่อย

LK: จริงๆ งานส่วนใหญ่ที่ทีมภัณฑารักษ์
คัดสรรมา รวมทั้งที่พิจารณาจาก proposal 
ที่ส่งผ่าน open call อยู่บนฐานคิดของธีม
หลักของปีนี้ คือ Beyond Bliss และความ
สัมพันธ์กบับรบิทของพ้ืนทีแ่สดงงานในแต่ละ 
ที่เป็นหลัก ซึ่งก็มีรายละเอียดความเชื่อมโยง 
ทีแ่ตกต่างกนัไป มีงานกลุ่มของศลิปินสตรที- 
อาร์ตชาวไทยและต่างชาติทีร่วมตัวกนัภายใต้ 
ชื่อ Souled Out Studios (Alex Face อยู่ใน
กลุ่มนี้ด้วย) ที่พูดถึงเรื่องวิกฤตการณ์ของ
บางชุมชนริมแม่น�า้เจ้าพระยาในปัจจุบัน ที ่
ก�าลงัเผชิญกบัผลกระทบจากแผนการพัฒนา 

ของอาคาร บริษัทห้างร้านทางการค้าในยุค
ต้นๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ อย่าง อาคาร
โบราณบริษัท East Asiatic และอาคาร O.P.  
Place (ในปัจจุบัน) มาจนถึงอาคารศูนย์การ 
เรยีนรูธ้นาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ทัง้หมดนี้ 
กเ็ป็นทีต้ั่งหลักของการจดังาน Bangkok Art  
Biennale 2018 การเลือกสถานทีเ่หล่านี้เปน็ 
ที่ตั้งของงานมีนัยในการเล่าประวัติศาสตร์
ของเมืองไปกลายๆ และด้วยความที่บริบท
การใช้งานของพื้นที่ต่างกัน ผู้ชมก็จะได้สนุก  
และเห็นความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินใน
การสร้างงานที่ตอบโต้กับเรื่องราวแต่ละ
พื้นที่ ดึงบางมุมของประวัติศาสตร์และสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตออกมาอย่างที่เรา
อาจจะไม่คาดคิดมาก่อน 

AT: แม่น�้าเจ้าพระยาเป็นโอกาสดีที่เราจะได ้
จัดแสดงผลงานศิลปะในวิธีที่ต่างออกไปจาก 
เดิม และส�าหรับเรา ความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่น�้าและการเจริญเติบโตของเมืองก็เป็น
เรื่องที่น่าสนใจ การเดินทางสัญจรทางเรือ
สามารถเชื่อมต่อพื้นที่เข้าด้วยกัน และน�ามา 

  Bangkok even
tually became a histo-
rical ground where cul-
tures and roots of civili-
zations sort of intermix, 
co-exist and evolve as a 
part of the urban struc-
ture of a modern city 
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เมืองและรมิฝ่ังแม่น�า้ผ่านผลงานอนิสตอลเลช่ัน 
และวิดโีออาร์ต การเปล่ียนบรบิทจากภายใน 
ห้องแกลเลอรี่มาติดตั้งที่อาคารศูนย์การ-
เรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของสถาบันหลักของชาติที่มีส่วน 
ในการก�าหนด และด�าเนินนโยบายทางการ
คลังและเศรษฐกิจที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยน- 
แปลงต่างๆ ของสภาพสังคม) จะยิ่งท�าให้
ผลงานชิ้นนี้กระตุ้นให้เกิดค�าถามที่ซับซ้อน
มากขึ้น โดยเฉพาะภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ 
เชิงนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งในทางสร้างสรรค์และความท้าทายใน
การด�ารงวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชม
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหันมามอง และอาจน�า
ไปสู่การพัฒนาเชิงบวกอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในอนาคต  

BAB MAG: ผลงานของศิลปินคนไหน
ที่คิดว่าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงวัฒนธรรมระหว่างชิ้นงาน และ
สถานที่ติดตั้งได้ชัดเจนที่สุด

PF: ทุกๆ ผลงานในเบียนนาเล่ครั้งนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่แน่ๆ เพราะว่ามันถูก
คิวเรตขึ้นโดยมีพื้นที่ตั้งเป็นโจทย์ รวมถึง 
ยังค�าถึงนึงมุมมองของความเป็นเบียนนาเล ่
ที่จะสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก ผมคิดว่าผลงาน
ศลิปะของศลิปินไทยจะมีบทสนทนากบัพ้ืนที่
ทีลึ่กซึง้แน่ๆ แต่กบัผลงานจากศลิปินต่างชาติ  
มันคงท�างานในมมุทีต่่างออกไป คอืการเสนอ- 
แนะ สะท้อนมุมมอง กระตุ้น และตอบสนอง
ต่อประเด็นอื่นๆ

Wutigorn Kongka: คมกฤษ เทพเทียน 
เป็นศิลปินที่ท�างานประติมากรรมเกี่ยวกับ
ศาสนา และสนใจในประเด็นความขัดแย้ง
ระหว่างความเชื่อแบบเก่ากับใหม่ ผลงาน
ของเขาใน Bangkok Art Biennale ครั้งนี้ 
จะติดตั้งอยู่ในวัดอรุณฯ ซึ่งมีความเชื่อมโยง 
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับจีน ในแง่มุมของ
การตกแต่ง ประดับประดา โดยคมกฤษจะ 
เชื่อมวัฒนธรรมปัจจุบันเข้าไปปะติดปะต่อ 
กบัวัฒนธรรมเก่า ในงานนีศ้ลิปินไม่ได้ท�างาน
ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูป แต่โฟกัสไปที่รูปปั้น
ยักษ์หรือรูปปั้นสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในวัด อีก 
ผลงานคอืผลงานเกีย่วกับความเช่ือทางศาสนา
ชิ้นหนึ่งของอาจารย์มณเฑียร บุญมา ที่จะ 
ติดตั้งที่วัดประยุรวงศาวาสฯ ในศาลาการ- 
เปรียญ การเชื่อมโยงวัฒนธรรมทางศาสนา
ดั้งเดิมภายในวัดซึ่งปรากฏหน้าที่ที่เด่นชัด 
แก่ผู้คน ชุมชน หรอืนกัท่องเทีย่ว ได้ถกูเช่ือม 

เข้าไปด้วยแนวคิด จินตนาการของศิลปิน-
ร่วมสมัย มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต ่
เร่งเร้าให้เกดิปฏิสัมพันธ์ใหม่ทีส่อดคล้องและ 
ส่งพลังให้ผลงานโดดเด่นออกมาเป็นพิเศษ

Sansern Milindasuta: ขอยกตัวอย่าง
งานของ กฤช งามสม ศลิปินรุน่ใหม่ชาวไทย 
ที่จะถูกจัดแสดงขึ้นบริเวณอุทยานเขามอ 
ในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอาราม
หลวงส�าคัญที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่  
3 ซึ่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารตั้งอยู่ใน
ชุมชนกุฎีจีน อันเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ที่มี
ความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนา 
ทัง้พุทธเถรวาท พุทธมหายาน ครสิต์ อสิลาม 
ซึ่งผู้คนในชุมชนที่มีความเชื่อที่แตกต่างก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว และ
ยังปรากฏสถาปัตยกรรมในรูปแบบที่แตก- 
ต่างซึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ในปัจจุบัน 
กฤช มีความสนใจในพ้ืนทีเ่ขามอ ซึง่ปัจจบุนั
เป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชนและนัก- 

proposed and imaginations of Con-
temporary art artists. They may not be 
a direct connection but they serve as 
a catalyst for new interactions that cor-
respond with the site, and as a result, 
generate this amazing dynamic that 
makes the exhibited stand out.

Sansern Milindasuta: I want to give 
Krit Ngamsom’s work as an example. 
The work of this new generation Thai 
artist will be exhibited at Khao Mor 
Garden inside Wat Prayurawong-
sawas Temple, one of the country’s 
most important royal temples built 
in the reign of King Rama III. Wat 
Prayurawongsawas Temple is located 
in the Kadeejeen community, which 
is a neighborhood of long historical 
background with people from incred-
ibly diverse religious beliefs including 
Dheravas and Mahayana Buddhists, 
Christians and Muslims, and they all 
live in the same community in great 
harmony and peace. The area also 
houses a great number of old architec-
tural structures of various styles and 
they are all in quite good condition. 
Ngamsom  is interested in Khao Mor, 
known today as the community’s  
public ground for travelers and locals, 
especially the pool where Ngamsom 
uses turtles, which are believed to be 
an animal that brings good luck and 
represents a long healthy life as well 
as symbolizes the fertility of the river-
front community, by creating 4 large 
turtle sculptures. Each turtle holds an 
architectural model that represents a 
religious belief (Thai Buddhists, Chinese  
Buddhists, Christians, and Muslims), 
as a celebration of the diversity and 
cultural values the community has 
maintained throughout its long history.

BAB MAG: What differentiates Bangkok  
Art Biennale from other art biennales?

SM: Bangkok is a metropolitan of great 
potential and significant value in the 
southeast Asian region. It possesses 
this incredible diversity, history and 
long-existing cultural heritage. Being 
able to witness the dialogues that these  
works of Contemporary art will have 
with different aspects of Bangkok should 
raise some interesting questions and 
provide some interesting answers. 
Hopefully, we will be blissfully driven 
and inspired by the creative power  
as well as the aesthetics of art.

WK: The 20 sites located across different  
landmarks of Bangkok are what make 
the biennale different from others. We’ve  
seen a close cluster of exhibition venues  
in other biennales but with Bangkok, 
to experience the entire event is like 

the preservation of existing cultures  
amidst the hasty and intense urbani- 
zation. It gets people, both viewers and  
those who are involved in the process,  
to look at the issue, which can poten-
tially lead to more positive and sustain-
able changes in the future.

BAB MAG: Which work do you think 
best portrays/encapsulates the cul-
tural relationship with the site?

PF: Every work selected for this bien-
nale portrays certain connections with  
the sites in one way or another because  
they are curated with the site being the 
main subject matter, but at the same 
time we consider the aspect of the 

Biennale that needs to communicate 
with spectators from all parts of the 
world. I think the works of Thai artists 
will facilitate some profound dialogues 
with the sites but the international artists 
will bring different aspects of interpreta-
tions; possibly a suggestion, reflection, 
stimulation and interaction to many 
other issues.

Wutigorn Kongka: Komkrit Tepthian 
is the artist whose works are predomi- 
nantly religious sculptures and he has  
a keen interest in the conflicts between  
the old and new beliefs. At this Bangkok  
Art Biennale, his work will be installed in 
Wat Arun, which is a site that possesses  
this great connection between Thai 
and Chinese culture, particularly in the  
aspects of architecture and ornamen- 
tal decoration. What his work does is  
bring together pieces from the contem- 
porary culture with pieces from the 
old culture. We won’t be seeing any  
Buddha sculpture-related work from 
him because the content of the work 
will focus on the sculptures of the giants  
and animals in the temple. Another 
religion-inspired piece is the work by  
Montien Boonma that will be installed 
at the ceremonial pavilion of Wat Pra- 
yoonwongsawas Temple. The connec- 
tion between religious cultures in tem- 
ples whose roles to the public, com- 
munity or tourists are pretty obvious, 
are being integrated into the concepts  
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กฤช งามสม หนึ่งในศิลปิน
ไทยที่ร่วมงาน Bangkok Art 
Biennale 2018

Krit Ngamsom, one of the 
artists attending Bangkok 
Art Biennale 2018 

  Every work selected for this  
biennale portrays certain connections  
with the sites in one way or another  
because they are curated with the site  
being the main subject matter
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ท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณเขามอจะมีสระน�้าที่มี
เต่าอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก กฤชจึงน�า เต่า 
ซึ่งเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคล เป็นตัวแทนของการ
มีอายุยืนยาว เป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อ
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนริมแม่น�า้ 
โดยสร้างประติมากรรมเต่ายักษ์ขนาดใหญ่  
4 ตัว แต่ละตัวจะแบกสถาปัตยกรรมจ�าลอง
ที่แทนความเชื่อของชาวไทยพุทธ จีนพุทธ  
ครสิต์ และอสิลาม เป็นการเชิดชูความหลาก- 
หลาย และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชน
ให้ยั่งยืนตลอดไป

BAB MAG: อะไรคือเอกลักษณ์ของ 
Bangkok Art Biennale ท่ีท�าให้
มหกรรมศิลปะครั้งนี้แตกต่างจาก 
เบียนนาเล่ที่อื่นๆ
 
SM: กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นมหานคร 
ที่มีคุณค่าในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป็นมหานครทีมี่ความหลากหลาย มีประวัติ- 
ศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน การ
ได้เห็นบทสนทนาระหว่างศิลปะร่วมสมัย 
กบัมิติต่างๆ ของกรงุเทพฯ น่าจะต้ังและตอบ
ค�าถามให้ความสุขสะพรั่ง ด้วยพลังความ 
คิดและความงาม

WK: สถานที่ติดตั้งผลงานทั้ง 20 จุดซึ่ง
กระจายไปตามแลนด์มาร์คส�าคัญของกรุง- 
เทพฯ ผมคดิว่าตรงนีต่้างจากเบยีนนาเล่อืน่ๆ  
ที่อาจจะมีสถานที่จัดแสดงที่อยู่ไม่ห่างกัน
มาก การเดินทางดูให้ทั่วจึงเหมือนกับการ
ท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ได้เผชิญกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ของแต่ละสถานที่ อาจกล่าวได้ว่า การเที่ยว
ท่องไปดูงานให้ครบทุกไซต์ของ Bangkok  
Art Biennale นอกจากจะเห็นผลงานแล้ว 
มันยังบรรจไุลฟ์สไตล์ระหว่างทาง ทัง้อาหาร 
การกนิตามร้าน ผู้คน การเดินทางด้วยพาหนะ
ที่หลากหลาย ทั้งรถ เรือ ทิวทัศน์ที่เปลี่ยน- 
แปลง เหล่านี้น�าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ใน
การท่องเที่ยว 

LK: กรงุเทพฯ มีความแปลกตรงทีบ่างอย่าง
ไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ แต่ก็ยังไปต่อได้อย่าง
น่าประหลาดใจ แต่จะต่อไปได้นานแค่ไหน 
ก็ยังคงเป็นค�าถามและเสน่ห์ให้ชวนค้นหา 
ค�าตอบอยู่เสมอ กายภาพและจิตวิญญาณ
ในแบบฉบับเฉพาะของกรุงเทพฯ จะเป็น
ฉากหลังและบรบิทส�าคญัทีจ่ะเผยความหมาย 
แห่งความสุข Beyond Bliss อันหลากหลาย  
ผ่านมุมมอง ความคดิ การตีความของศลิปิน  
การมีส่วนร่วมของผู้ชมทัง้ไทยและต่างประ- 
เทศจะท�าให้ Bangkok Art Biennale แตก- 
ต่างออกไปจากเบียนนาเล่ที่จัดในเมืองหรือ
มหานครอื่นๆ 

PF: ผมมองว่าความน่าสนใจของเบียนนาเล ่
นีค้งจะเป็น พ้ืนที ่และความสัมพันธ์ของพ้ืนที่
ทีมี่ต่อ “ความสุข” ทีเ่ป็นแนวคดิหลักของงาน

AT: ครึ่งหนึ่งของศิลปินใน Bangkok Art 
Biennale เป็นศิลปินไทย Bangkok Art 
Biennale จะเป็นพื้นที่ที่ท�าให้ผลงานของ
ศลิปินเหล่านัน้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างข้ึน โดย- 
เฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสแสดงงาน
ร่วมกับศิลปินระดับโลก เราคิดว่าสิ่งนี้จะ 
เติมชีวิตชีวาให้กบัวงการศลิปะไทย การมี
โอกาสได้สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นกบัศลิปินชาติอืน่ๆ จะเป็นประโยชน์มาก 
ในการพัฒนาการท�างานศลิปะของศลิปินไทย 

BAB MAG: ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ศิลปะกับเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) 
คิดว่าสิ่งนี้เป็นบทบาทของศิลปะในยุค
ปัจจุบันหรือไม่ และนอกเหนือจาก 
ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ Bangkok 
Art Biennale ครัง้น้ีจะให้อะไรกบัวงการ
ศิลปะไทย รวมไปถึงผู้ชมทั่วไปบ้าง 

LK: ยุคนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจวัฒนธรรม
และเศรษฐกจิสร้างสรรค์ Bangkok Art Bien- 
nale จะเป็น soft power ให้กับประเทศใน
การกระตุ้นให้เห็นช่องทางและความเป็นไป 
ได้ของการสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆ และเปลีย่น
ความเข้าใจเดิมๆ ที่เชื่อกันว่าประเทศไทย 
มีแต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติ- 
ศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ แต่ไม่มีวัฒน- 
ธรรมร่วมสมัยที่ขับเคลื่อนไปกับพลวัตของ 
ปัจจบุนั การเกดิข้ึนของ Bangkok Art Bien- 
nale จะช่วยฉายภาพให้เห็นความเคล่ือนไหว 
ที่คึกคักของงานศิลปะร่วมสมัยในบ้านเรา 
ที่มีอยู่แล้ว และมีคุณภาพ แต่อาจจะไม่เป็น 
ที่รู้จักมากนักด้วยการประชาสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วน  
การเชิญศลิปินทีมี่ช่ือเสียงในระดับนานาชาติ
มาร่วมแสดงกับศิลปินไทยในสัดส่วนครึ่ง
ต่อครึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจให้เห็นถึง
ศักยภาพของศิลปินไทยว่าสามารถยืนเทียบ
เคียงได้ในระดับสากลอย่างแท้จริง นอกจาก
นี้จะได้สร้างให้เกิดความร่วมมือขององค์กร 
เครือข่ายหอศิลป์ และแกลเลอรี่ต่างๆ ซึ่ง
มีความพร้อมและมีทรัพยากรอยู่มากมาย 
เพื่อร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่ง 
ในศูนย์กลางงานศิลปะในภูมิภาคนี้

WK: ความสัมพันธ์ระหว่างศลิปะกบัเศรษฐ- 
กิจการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการจัดงาน
เบียนนาเล่เป็นบทบาทของศิลปะยุคนี้อย่าง
แน่นอน และหลายเมืองหลายประเทศจัด
เพื่อสิ่งนี้ด้วย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นอุตสาหกรรมที่ก�าลังเติบโตในปัจจุบัน 
และผลประโยชน์จากการจัดงานมหกรรม
ศิลปะนานาชาติครั้งนี้ก็คือเศรษฐกิจของชาติ
โดยตรง ส่วนในประเด็นว่า นอกจากผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจ Bangkok Art Biennale จะให้
อะไรกับคนทั่วไปนั้น ผมว่านอกจากเม็ดเงิน
ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในช่วงเวลานั้นแล้ว  
ผลทางอ้อมคือการเติบโตของวงการศิลปะ
ร่วมสมัยไทย ศลิปินไทย หรอืกจิกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับศิลปะในไทยได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติมากขึ้น ผู้ชมศิลปินคนไทยก็
จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจงานศิลปะ
ร่วมสมัยมากขึ้น งานศิลปะจะออกไปสู่ผู้ชม
เป็นล้านๆคน ผู้ชมจะเห็นศิลปะสามารถอยู่
เคียงข้างสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างสวยงามและ
มีความหมายโดยไม่จ�าเป็นต้องกระจุกตัว 
อยู่แค่ในหอศิลป์เท่านั้นครับ 

taking off on a journey to explore the 
city as you are confronted with the 
differences and diversity of cultures 
in different parts of Bangkok. To be 
able to visit all the 20 sites will not only 
be about seeing the art but also an 
experience that takes one to see peo-
ple’s ways of life, incredible street food 
culture, and the people. With different 
ways and means of transport, from 
boats to buses, one can witness the 
changing urban landscape and relish 
a new traveling experience.

LK: Bangkok is strange in the way that 
it’s a home of so many different things 
that don’t look like they can actually 
coexist but they surprisingly do. We 
don’t know how long this is going to 
last, that remains the question and 
appeal and we will continue to find 
the answer. The physicality and spirit of 
Bangkok will be the perfect backdrop  
and context that will reveal the diverse 
definitions and interpretations of Be- 
yond Bliss through points of view, inter- 
pretations and ideas of these artists 
including the participation from both 
the Thai and international audiences; 
all will make Bangkok Art Biennale dif- 
ferent from other biennales hosted in 
other cities and metropolitans around 
the world.

PF: I think the most interesting thing 
about this biennale is the spaces and 
their connection with ‘happiness,’ which  
is the event’s main theme.

AT: Half of the artists participating in  
Bangkok Art Biennale are Thai so it’s  
going to be a platform for these young  
Thai artists to make their names and  
works known among the wider au- 
dience, especially the young artists 
who are given the chance to work with  
world-class artists, which I think brings 
such great energy to Thailand’s art 
community. To be able to talk and 
exchange ideas with the local art 
community can be a great benefit to 
the development of Thai artists’ artistic 
creations.

BAB MAG: Do you think the relationship  
between art and economy (tourism) 
is the new role of art in contemporary 
times and what will Bangkok Art 
Biennale give Thailand’s art commu-
nity including the general public,  
in addition to economic benefits?

LK: This is the time of a cultural and cre-
ative economy. Bangkok Art Biennale 
will be a soft power for the country in 
the sense that it will open a new facet 
and introduce new possibilities for new 
economic opportunities. It will change 
the old perceptions about the country 
that has always been known primarily 
for its natural tourist attractions, history 
and ancient culture but not for its con- 
temporary culture that evolves with the  
dynamics of the present time. Bangkok  
Art Biennale will depict the vibrant 
movement and overlooked potential  
of Thailand’s contemporary art through  
a full-on collaboration from every  
involved sector. Having globally re- 
nowned international artists and Thai 
artists to participate in the event at a 
50/50 ratio will paint a better picture 
of the ability of Thai artists and their 
works at the international level. What 
the Biennale will bring is the collabora-
tion between organizations, a network 
of art museums and galleries whose 
abundant potential and resources will 
propel Bangkok to be one of the art 
hubs of the region.

WK: The relationship between art and 
the tourism economy in the form of 
an art biennale reflects the role of art 
in contemporary times, and we have 
seen that happening in several other 
cities in the world. Cultural tourism is a 
prospering industry and the benefits of 
this international art festival will directly 
benefit the country’s economy. To the  
question as to what the Bangkok Art  
Biennale will give to the general public 
apart from economic benefits, I think  
the indirect outcome is the fact that  
our art community, artists and other  
art-related activities will become more 
internationally recognized and there  
will be some new exchanges, dialogues  
and understanding between viewers 
and artists about Contemporary art. 
Millions of people will get to experience 
contemporary art. Art will no longer 
have to be clustered in and exclusively  
accessed through galleries and mu- 
seums. It will be brought out and pre-
sented as a part of the actual physical 
surroundings of the city in so many 
spectacular and meaningful ways.

09
เขามอ ภายในบริเวณวัดประ-
ยุรวงศาวาสวรวิหาร

Khao Mo at Wat Prayura-
wongsawas Waraviharn

10
จากซ้ายไปขวา แพ็ทริค ฟลอเรส, 
ลักขณา คุณาวิชยานนท์, อภินันท์  
โปษยานนท์, อาเดล ตัน, สรรเสริญ 
มิลินทสูต, วุฒิกร คงคา

From left to right – Patrick  
D. Flores, Luckana Kuna- 
vichayanont, Apinan 
Poshyananda, Adele Tan, 
Sansern Milindasuta and 
Wutigorn Kongka 

  Bangkok Art Biennale will be  
a soft power for the country in the  
sense that it will open a new facet  
and introduce new possibilities for  
new economic opportunities
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Aurèle Ricard หรือท่ีรู้จักกันดีในนาม Aurèle 
LostDog ศิลปินชาวฝรั่งเศสเจ้าของผลงาน 
‘LostDog’ งานที่ถ่ายทอดตัวตนของมนุษย์
ผ่านประติมากรรมสุนัข และการปรากฏตัว
ของ LostDog ในหลายๆ พ้ืนท่ีในโลก (ท้ังตาม 
เทศกาลศิลปะและพื้นที่สาธารณะ) ก็สะท้อน
ทั้งประเด็นปัญหาที่เราในฐานะประชากรโลก
มีร่วมกัน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
มนุษย์ที่ตกหล่นหายไปในสังคมปัจุบัน 

Ricard เริ่มทำางานศิลปะตั้งแต่ช่วงปี 1980 
ในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แรงบันดาลใจ 
ในการทำางานศิลปะของเข าคือสิ่งต่างๆ ที่ได้
พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีอ่านในตอน 
เช้าหรือการไปท่องเท่ียวกับครอบครัว เช่นเดียว 
กัน ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นที่มาของงาน

ศิลปะซีรีส์ ‘LostDog’ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง
กลางทศวรรษที่ 1980 โดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากโปสเตอร์ติดประกาศตามหาสุนัขหาย
ในนิวยอร์ก “มันมีทุกอย่างในชีวิตของคนอยู่
ในโปสเตอร์ เงิน สิ่งของ จิตวิญญาณ ความ
ต้องการ หรือความรู้สึก สุนัขหลงตัวนี้เป็น
เหมือนตัวแทนของมนุษย์ ที่หลงอยู่ในความ
วุ่นวายของโลกปัจจุบัน”

LostDog หรือ “หมาหลง” ก็คือมนุษย์ทุกคน 
ไม่จะเป็นศิลปินหรือผู้ชม คือมนุษย์ที่ตกอยู่
ภายใต้ความวุ่นวายของโลกปัจจุบัน ศิลปินจึง 
สื่อสารกับผู้ชมด้วยการสร้างงานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์กำาลังดำาเนินอยู่ภายใต ้
ความวุ่นวายโดยมีตัวแทนเป็นเจ้าสุนัขหลงทาง 

Aurèle Ricard, famously known as 
Aurèle LostDog, is a French artist who 
is the creator of ‘LostDog,’ a work that 
depicts human nature in the form of 
a dog sculpture. The appearance of 
LostDog in different spaces across the 
world (art festivals and public spaces) 
reflects the issues we all, as citizens in 
this world, have to experience as well 
as the loss of our humanness in the 
contemporary society. 

Ricard began working in the early 
1980s in New York City. His artistic in- 
spirations come from mundane, every- 
day-life objects and activities ranging 
from a morning newspaper to a 
family trip. These experiences became 
the origin of the ‘LostDog’ series that 
was first conceived in the mid-1980s 

with the lost dog posters in New York 
serving as a source of inspiration. 
“Everything in a person’s life is on these 
posters; money, belongings, their 
spirit, demands or even feelings. This 
‘lost dog’ is representative of humans 
trapped in the chaos of the modern 
world.”‘LostDog’ is us-- all humans. 
Artists and audience alike, we are all 
living in the same chaotic world. The 
artist communicates with the viewers 
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01
แบบโครงสร้าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ร่วมสมัย ‘bob, the 
lost dog building’ 
เมืองเซี่ยงไฮ้  
ประเทศจีน
 
PLAN OF CONTEM-
PORARY ART MU- 
SEUM, ‘BOB THE  
LOST DOG MUSEUM’  
IN SHANGHAI, CHINA 

02
LostDog ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย กับบริบท
พ้ืนท่ีทางศาสนา
 
DIFFERENT FORMS 
OF LOSTDOG WITH 
RELIGION CONTEXT

Aurèle LostDog 
wishes to make 
us realize that 
mankind is soon 
going to re-think 
about the 
“Big Change”
TEXT BY PIMPAKAPORN PORNPENG
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ตัวนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจและได้ตั้งคำาถาม 
กับตนเอง ผ่านพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีทุกคนมองเห็น 
และเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีสารที่ไม่ซับซ้อนและ
ตรงไปตรงมา

LostDog ไม่ได้ทำาหน้าที่เพียงแค่สะท้อนถึง
มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสภาพสังคมที่เป็นปัญหา
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นเหมือนตัวแทนของความคิด 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ามกลางความ 
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ท่ีนับวันย่ิงเส่ือมโทรม 
ลงจากการบริโภคที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ 
Ricard ถ่ายทอดไอเดียน้ีด้วย LostDog CO2 
ประติมากรรมสุนัขขนาดใหญ่ ความสูง 3.8 
เมตร ที่เป็นรูปเป็นร่างได้จากพืชที่มีส่วนช่วย
ในการลดมลพิษในอากาศอย่างเฟิร์นหรือ
พืชเถาเลื้อยอีกหลายชนิด กว่า 1,500 ต้น 
วางคู่กันกับ Yellow LostDog ประติมากรรม
สุนัขสีเหลืองขนาด 2.9 เมตร ที่ศิลปินและ
เด็กๆ ในพื้นที่ของ 1881 Heritage ย่าน 
Tsim Sha Tsui ในฮ่องกง พ่นสเปรย์

ข้อความรณรงค์ให้มนุษย์หันมารักษาส่ิง-
แวดล้อม สุนัขทั้ง 2 ตัวนี้ เป็นเหมือนตัวแทน
ของมนุษย์ท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์
ต่างๆ ในปัจจุบันทั้งมลพิษและความวุ่นวาย 
แม้ว่าสุนัขหลงยังคงหลงทางและเดินไปใน
ความมืด แต่ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงโลก
ได้โดยเริ่มจากตัวเรา เพื่อพัฒนาอนาคตที่ดี
กว่าสำาหรับเด็กๆ ที่กำาลังจะเติบโตต่อไป
ผลงานชิ้นนี้ทำาให้เราเห็นเลยว่างานศิลปะของ
เขายึดโยงอยู่กับผู้คนและพ้ืนที่เป็นอันดับแรกๆ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้และความเข้าใจกับ
คนทุกกลุ่ม  

through the work that reflects human’s 
ongoing courses of life under such 
chaos with the lost dog acting as a 
representation of such. Audiences 
find ways to understand and question 
themselves through accessible public 
spaces and the straightforward mes- 
sage the work sends out.

LostDog serves, not only as a reflec- 
tion on human beings living under pro- 
blematic social conditions, but is also 
representative of an ideology that 
aims to develop people’s quality of 
life amidst the deteriorating environ- 
ment caused by the unfathomable 
demands of human consumption.
Ricard translates the idea into LostDog 
CO2, a 3.8-meter-tall dog sculpture 
made of over 1,500 crawling plants 
such as ferns and other types of air- 
purifying plants with a 2.9-meter-tall 
yellow LostDog sculpture placed next 
to it. The two sculptures are installed 
at 1881 Heritage at Tsim Sha Tsui, Hong 

Kong along with a graffiti piece en- 
couraging people to show greater 
awareness for the environment.

The sculptures represent human 
beings affected by current pheno- 
mena ranging from pollution to all 
disorders in the world. The dogs are 
still lost, but they continue to walk in 
the dark with the ability to change 
the world. Make the change begin 
with each and every one of us for the 
development of a better future for the 
younger generations. The work is a 
manifestation of the intertwined rela- 
tionship between people and places 
as it stimulates new knowledge and 
creates a mutual understanding 
among people from all backgrounds.

MODERN
  WORLD

04, 05
LostDog ท่ีถูก  
apply ไปกับวัสดุ 
และเทคนิคต่างๆ  
ในแต่ละวาระและ 
โอกาสท่ีงานศิลปะ 
ซีรีส์น้ีถูกนำาเสนอ 
 
LOSTDOG WITH A  
NEW FORM, IN ANO- 
THER EXHIBITION 
AT GALERIE 
TAGLIALATELLA

03
หมาหลงและลูกหมา 
หลงที่ Ricard ถ่าย-
ภาพไว้
 
A PHOTO OF LOSTDOG 
AND PUPPIES WAS 
TAKEN BY RICARD

TEXT BY PIMPAKAPORN PORNPENG
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       The owner of these lost dogs is 
no one else but GOD; the creator and 
owner of all dogs that have gone astray 
and lost their own sense of self

ขึ้นชื่อว่าเป็นสุนัขหลง แน่นอนว่ามันต้องมี
หรือเคยมีเจ้าของมาก่อน Ricard บอกกับ 
BAB MAG ว่าเจ้าของสุนัขเหล่านี้จะเป็นใคร
ไปไม่ได้นอกจากพระเจ้า (GOD) ผู้สร้างและ
เป็นเจ้าของสุนัข (DOG) ทุกตัวที่กำาลังเดิน
หลงทางและสูญเสียความเป็นตัวเอง เจ้าของ
ที่มองไม่เห็นและไม่เคยต้องออกตามหา อาจ
ทำาให้เหล่าสุนัขหลงลืมการมีเจ้าของและการ 
มีตัวตนของตัวเองไป งานของ Ricard จึง 
เป็นเหมือนเพ่ือนสุนัขท่ีรู้ตัว และกำาลังพยายาม 
บอกทางกับสุนัขตัวอ่ืนให้ต่ืนและก้มมองตนเอง 
ท้ายท่ีสุดสุนัขเหล่าน้ีอาจไม่จำาเป็นต้องกลับไป 
หาเจ้าของ แต่พวกมันก็สามารถเรียนรู้ที่จะ
อยู่และมีความสุขกับการเป็นสุนัขหลงได้

ต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2018 - 3 กุมภาพันธ์ 2019 
นี้ LostDog หรือ ‘หมาหลง’ จะปรากฏตัวอยู ่
ตามสถานท่ีต่าง  ๆของกรุงเทพฯ เป็นภาพสะท้อน 
ของความเป็นมนุษย์ในเรื่องราวต่างๆ ภายใต ้
ธีม “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” จะเป็นอย่างไร 
และมีความน่าสนใจมากแค่ไหน เราคงจะได้
เห็นกันในเร็วๆ นี้ 

Every lost dog once had owners. 
Ricard told BAB MAG how the owner 
of these lost dogs is no one else but 
GOD; the creator and owner of all 
dogs that have gone astray and lost 
their own sense of self. The owner’s 
failure to look for his lost dogs makes 
them forget the feeling of having an 
owner and their own identity. Ricard’s 
work is like a fellow dog that is now 
aware of its own existence and is 
trying its best to tell other dogs the 
direction, bringing them toward an 
awakening, asking them to look back 
at who they really are. At the end of 
the day, these dogs may never have 
to return to their owners but are able 
to learn to survive and be happy.

From the 19th of October 2018 to 
the 3rd of February 2019, LostDog will 
be appearing at different venues
around Bangkok. Under the theme 
‘Beyond Bliss,’ how will the reflection 
of human nature transpire? The wait 
is almost over…

03
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75 ARTISTS  
IN BANGKOK 
ART BIENNALE 
2018
A
MARINA ABRAMOVIĆ    
มารีนา อบราโมวิช 
FORMER YUGOSLAVIA, USA
AES+F   
เออีเอส+เอฟ  
RUSSIA
ANUPONG CHAROENMITR
อนุพงศ์ เจริญมิตร
THAILAND
ARNONT NONGYAO
อานนท์ นงเยาว์
THAILAND
ART LABOR   
อาร์ต เลเบอร์  
VIETNAM
AURÈLE 
ออเรล 
FRANCE 

B
JEAN-MICHEL BASQUIAT  
ฌอง-มิเชล บาสเกีย 
USA 

C
CANAN  
จานัน 
TURKEY
PAOLO CANEVARI  
เปาโล คานีวาริ  
ITALY
KRAY CHEN 
เคร เฉิน
SINGAPORE
CHUMPON APISUK   
จุมพล อภิสุข  
THAILAND
CHOI JEONG HWA  
ชเว จอง ฮวา 
KOREA
FRANCESCO CLEMENTE   
ฟรานเชสโก้  คเลเมนเต้  
ITALY

D 
HERI DONO  
เฮริ โดโน 
INDONESIA
DOW WASIKSIRI
ดาว วาสิกศิริ
THAILAND
ELMGREEN & DRAGSET  
เอ็มกรีน แอนด์ แดรกเซท 
DENMARK & NORWAY
DUJDAO VADHANAPAKORN
ดุจดาว วัฒนปกรณ์
THAILAND 

F
SARA FAVRIAU 
ซาร่า ฟาวริโอ
FRANCE

G
GAURI GILL
กอริ กิล
INDIA

H
FIONA HALL  
ฟีโอนา ฮอล์ล 
AUSTRALIA
HO TZU NYEN  
โฮ ซู่ เหงียน 
SINGAPORE 
HOOPTAM LAOS-THAI  
ฮูปแต้ม ลาวไทย 
LAOS / THAILAND 
HUANG YONG PING  
หวง หย่ง ผิง 
FRANCE / CHINA 
TAO HUI  
เถา ฮุย 
CHINA

I
IMHATHAI SUWATTHANASILP
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
THAILAND

J 
JAKKAI SIRIBUTR
จักกาย ศิริบุตร
THAILAND
JITTIMA PONSAWEK
จิตติมา ผลเสวก
THAILAND
JITSING SOMBOON
จิตต์สิงห์ สมบุญ
THAILAND
EISA JOCSON 
ไอซ่า จ๊อคสัน 
PHILIPPINES 
MARK JUSTINIANI  
มาร์ก จัสติเนียนี 
PHILIPPINES 

K
KAMOL PHAOSAVASDI
กมล เผ่าสวัสดิ์
THAILAND
KATA SANGKHAE
คธา แสงแข
THAILAND
KAWITA VATANAJYANKUR
กวิตา วัฒนะชยังกูร
THAILAND
YUKI KIHARA   
ยูกิ กิฮารา  
SÃMOA / NEW ZEALAND
KOMKRIT TEPTHIAN
คมกฤษ เทพเทียน
THAILAND

KRIT NGAMSOM
กฤช งามสม
THAILAND
YAYOI KUSAMA   
ยาโยอิ  คุซามะ 
JAPAN

L 
LATTHAPON
KORKIATARKUL
ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
THAILAND
NGE LAY  
เง เลย์
MYANMAR
LEE BUL 
ลี บูล 
KOREA
LIM SOKCHANLINA 
ลิม โศกจันลินา  
CAMBODIA

M
FIROZ MAHMUD  
ฟิรอส มาฮมุด 
BANGLADESH
MAI (MARINA ABRAMOVIĆ
INSTITUTE)  
สถาบัน มารีนา อบราโมวิช 
MOELYONO 
โมลโยโน 
INDONESIA
MONTIEN BOONMA 
มณเฑียร บุญมา 
THAILAND 
MUSLIMAH 
มุสลิมะห์ 
THAILAND

N 
NATEE UTARIT
นที อุตฤทธิ์
THAILAND
YOSHITOMO NARA  
โยชิโตโมะ นาระ 
JAPAN
NINO SARABUTRA
นีโน่ สาระบุตร
THAILAND
NOPCHAI
UNGKAVATANAPONG
นพไชย อังควัฒนะพงษ์
THAILAND
NUMEN FOR USE 
DESIGN COLLECTIVE 
นูเมน 
AUSTRIA / CROATIA 

O
ANNEÈ OLOFSSON  
แอนเน โอลอฟสัน
SWEDEN 
SHERMAN ONG 
เชอร์แมน ออง 
MALAYSIA / SINGAPORE 

P
PANNAPAN YODMANEE
ปานพรรณ ยอดมณี
THAILAND
PATIPAT CHAIWITESH
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ
THAILAND

PHAPTAWAN SUWANNAKUDT
ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ
THAILAND
PICHET KLUNCHUN
พิเชษฐ์ กลั่นชื่น
THAILAND
ANGKI PURBANDONO  
อังกิ ปูร์บันโน 
INDONESIA

S 
SAKARIN KRUE-ON
สาครินทร์ เครืออ่อน
THAILAND
SAMAK KOSEM
สมัคร์ กอเซ็ม
THAILAND
SANITAS PRADITTASNEE
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
THAILAND
MARC SCHMITZ  
มาร์ก ชมิทซ์ 
GERMANY
SOULED OUT STUDIOS 
โซล์ เอาท์ สตูดิโอ 
THAILAND, UK, SOUTH AFRICA
SORNCHAI PHONGSA
ศรชัย พงษ์ษา
THAILAND
SRIWAN
JANEHUTTAKARNKIT
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
THAILAND
ANDREW STAHL 
แอนดรูว์ สตาห์ล 
UK
JOSCHA STEFFENS 
จอสชา สติฟเฟ่น 
GERMANY
SUNANTA
PHASOMWONG
สุนันทา ผาสมวงค์
THAILAND

T 
TAWATCHAI PUNTUSAWASDI
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ิ์
THAILAND
TORLARP LARPJAROENSOOK
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
THAILAND
RALF TOOTEN  
ราฟ ทูเทน 
GERMANY
TUL HIRUNYALAWAN
ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
THAILAND

V 
JOANA VASCONCELOS
โจแอนนา วาสคอนเชลอส 
PORTUGAL 

W 
WISUT PONNIMIT
วิศุทธิ์ พรนิมิตร
THAILAND 

Y 
YAN PEI MING 
หยาน เพ่ย หมิง  
CHINA / FRANCE 
YUAN GOANG MING   
หยวน กวง หมิง 
TAIWAN 
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Saphan Taksin

BTS Sukhumvit Line

MRT Blue Line

BTS Silom Line

Chao Phraya River

Siam

Sala Daeng

Chit Lom Ploen Chit Phrom Phong

Si LomSam YanHua Lumphong

1. Wat Arun Ratchawararam 
    Ratchawaramahaviharn
    (Temple of Dawn)
     วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาว�หาร
 
2. Wat Phra Chetuphon 
    Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn 
    (Temple of the Reclining Buddha)
     วัดพระเชตุพนว�มลมังคลาราม ราชวรมหาว�หาร
 
3. Wat Prayurawongsawas Waraviharn
    (Temple of the Iron Fence)
     วัดประยุรวงศาวาสวรว�หาร

4. Bank of Thailand 
    Learning Center (BOT)
     ศูนยการเร�ยนรูธนาคารแหงประเทศไทย
 
5. O.P. Place
     โอ พ� เพลส
 
6. The Peninsula 
    Bangkok Hotel
     โรงแรมเพนนินซูลา
 
7. Mandarin Oriental, Bangkok
     โรงแรมแมนดาร�น โอเร�ยลเต็ล

8.   The East Asiatic Company
        อาคาร บร�ษัท อีสต เอเชียติก
 
9.   Bangkok Art and Culture Centre
        หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
 
10. Skywalk
        สกายวอลค
 
11. Siam Discovery
        สยามดิสคัฟเวอร�่
 
12. Siam Paragon
        สยามพารากอน
 
13. Central World 
        เซ็นทรัลเว�รล
 
14. Central Embassy
        เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
 
15. Nai Lert Park Heritage Home
        บานปารคนายเลิศ
 
16. Alliance Française de Bangkok
        สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
 
17. Benjasiri Park
        สวนเบญจสิร�
 
18. One Bangkok
        วัน แบงค็อก 
 
19. The EmQuartier
        ดิ เอ็มควอเทียร 
 
20. Theatre of Indulgence
        เธียเตอร ออฟ อินดัลเจนซ

Bangkok BRT

Thanon Chan

Wat Dan
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Chong Nonsi
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