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To celebrate the 25th anniversary, AAU is organizing 
many engaging ongoing activities in January-
February 2023, including various academic lectures 
and workshops. Starting off with - “A Gold(AU) 
Night ” | Light Up in the Garden is a collaboration 
with International Landscape Lighting Institute (ILLI), 
happening in unison with the AAU Homecoming 
event on Saturday, January 28th at Assumption 
University, Huamark Campus. Followed by a special 
talk by AAU alumni in conjunction with ASA Journal 
20x20 on February 1st at Lido Connect 1, Siam 
Square. AAU students are also having exhibitions 
at Bangkok Design Week 2023 in many areas, and 
last but not least, AAU has invited Astrid Klein, the 
architect and designer who co-founded a world-
class architectural studio, Klein Dytham architecture 
(KDa), to conduct a workshop with AAU students and 
give an open lecture at Alliance Française Bangkok 
on February 11th. These events held in celebration 
of this special occasion received cooperation from 
the alumni club, faculty members, current students, 
and sponsorships from both inside and outside the 
design & construction industry, including numerous 
institutions and organizations. 

Once again, AAU would like to invite all alumni, 
current students, faculty members, sponsors, and 
the general public to participate in our activities for 
this 25th anniversary.

การฉลองครบรอบ 25 ปี ของทาง AAU ยังมีกิจกรรมต่อเน่ือง
ท่ีน่าสนใจอีกหลากหลายกิจกรรม โดยในเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ จะมีการบรรยายทางวิชาการและเวิร์กชอป 
ภายใต้ช่ืองาน “ A Gold(AU) Night ” | Light up in the 
garden เป็นความร่วมมือกับ International Landscape  
Lighting Institute (ILLI) ซ่ึงจัดข้ึนพร้อมกับงาน AAU 
Homecoming วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม ท่ีมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก งานบรรยายพิเศษร่วมกับ
วารสารอาษา ASA 20x20 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ท่ี Lido 
Connect 1 สยามสแควร์  การร่วมแสดงผลงานของนักศึกษา
ในงาน Bangkok Design Week 2023 ในหลายพ้ืนท่ี และ
การเชิญ Astrid Klein สถาปนิกและดีไซเนอร์ ผู้ก่อต้ังบริษัท
สถาปนิกช้ันนำาระดับโลก Klein Dytham architecture (KDa) 
มาร่วมทำา Workshop ให้กับนักศึกษา พร้อมท้ังการจัด 
Public lecture แก่บุคคลภายนอกท่ีสมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพ 
(Alliance Françoise Bangkok) ในวันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนในการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษน้ี 
ได้รับความร่วมมือจากชมรมศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการท้ังในและนอกวงการออกแบบและก่อสร้าง
รวมถึงสถาบัน องค์กรต่าง ๆ 

ในโอกาสน้ี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ท้ังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
อาจารย์ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้สนใจท่ัวไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีในคร้ังน้ีร่วมกัน

Assistant Professor Suparath Valaisathien  
Dean
Montfort del Rosario
School of Architecture and Design, 
Assumption University (AAU)
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“IN LANDSCAPE LIGHTING, 
ALTHOUGH WE DO HAVE TO 
THINK ABOUT SAFETY AND 
GETTING PEOPLE FROM 
POINT A TO POINT B, WHAT 
WE ARE PREDOMINANTLY 
DOING IS GIVING PEOPLE 
BACK A VIEW INTO 
THE NIGHT.” 
Janet Lennox Moyer
ILLI Founder

AAU x ILLI is a collaboration project between 
AAU and the International Landscape Lighting 
Institute (ILLI), a not-for-profit organization of 
landscape lighting designer based in the USA. 
The project aims to disseminate and share 
knowledge, including expert lighting design 
skills, for designers and those interested in 
landscape architecture lighting design. 
It is a part of activities celebrating the 25th 
anniversary of the AAU, in collaboration with 
the Association of Siamese Architects (ASA) 
under Royal Patronage, Thai Association for 
Landscape Architects (TALA) and supplier 
from the lighting industry.

AAU x ILLI เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (AAU) กับ International Landscape Lighting 
Institute (ILLI) สถาบันสอนการออกแบบแสงในทางภูมิ
สถาปัตยกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำาไร ซึ่งเน้นการเผยแพร่
และแบ่งปันความรู้ รวมถึงทักษะการออกแบบแสงสว่างโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แก่นักออกแบบและผู้สนใจด้านการออกแบบ
แสงสว่างในงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)  สมาคมสมาคมภูมิสถาปนิก
แห่งประเทศไทย (TALA) และผู้ประกอบการในวงการ
ออกแบบแสงสว่างPhoto : Nonh Kalina
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Under the supervision of Assistant Professor 
Chutarat Laomanacharoen and Ajarn 
Peeraanong Wongthanakornchai, a project 
titled ‘A Gold(AU) Night | Light up in the 
garden’ was initiated. The activities will be 
in two parts - an online live seminar from 
the United States hosted by two prominent 
lighting designers from ILLI Board of 
Directors under the topic of “Prescriptive vs. 
Artistic”. One of the newly developed lecture 
topics, will be used for the first time by ILLI 
founder Janet Lennox Moyer. Secondly, there 
will be a special forum to exchange ideas 
with lighting design experts in landscape 
architecture in Thailand, followed by an 
on-site workshop at the garden area around 
the Thai pavilion at the Assumption University 
Huamark Campus.
Ajarn Peeraanong said the workshop is 

ภายใต้ความร่วมมือของโครงการฯ จึงเกิดกิจกรรม 
‘A Gold(AU) Night | Light up in the garden’ ขึ้นมา ซึ่ง
รับผิดชอบดูแลโดย อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ 
เหล่ามานะเจริญ และอาจารย์พีรอนงค์ วงศ์ธนากรชัย 
กิจกรรมได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็นการ
จัดกิจกรรมสัมมนาบรรยายถ่ายทอดสดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดย ผู้บรรยายสองท่านซึ่งเป็นบอร์ด
คณะกรรมการของ ILLI ในหัวข้อ “Prescriptive vs 
Artistic” รวมถึงอีกหนึ่งหัวข้อการบรรยายที่พัฒนาขึ้นใหม่
ซึ่งจะใช้บรรยายเป็นครั้งแรกของ Janet Lennox Moyer 
ผู้ก่อตั้งสถาบัน ILLI หลังจากนั้นจะเป็นการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบแสงสว่างในงานภูมิสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 
ตามด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปซึ่งจะเกิดขึ้นภายในบริเวณ
สวนและศาลาไทย ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
หัวหมาก โดยอาจารย์พีรอนงค์ได้เน้นย้ำาว่า กิจกรรม
เวิร์กชอปเปิดโอกาสพิเศษให้ผู้เข้าร่วมได้สามารถทดลอง
การส่องสว่างของแสง โคม และหลอดชนิดต่าง ๆ กับพื้นที่
สวน รวมถึงต้นไม้จริงที่มีระดับความสูงราว 5-6 เมตร 
นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความเข้าใจ อันอาจจะนำาไปสู่การพัฒนาใน
หลาย ๆ ฝ่าย ทั้งเจ้าของบ้าน นักออกแบบ ภูมิสถาปนิก 
และผู้ประกอบการ

กิจกรรม ‘A Gold(AU) Night | Light up in the garden’ 
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่กำาลังจะถึงนี้ 
ณ บริเวณห้องสมุดกลาง สวนและศาลาไทย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ในช่วงเวลาระหว่าง 13.00 
-19.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม รวมถึง
หลักสูตรการออกแบบแสงสว่างในงานภูมิสถาปัตยกรรม
ระดับปริญญาตรี ที่กำาลังจะเปิดสอนเป็นที่แรกใน
ประเทศไทย ได้ที่ www.arch.au.edu หรือโทร 086-896-
7565,  087-696-0505.

a unique opportunity to experiment with 
the illumination of different types of lights, 
lanterns, tubes, and trees of 5-6 meters 
height. Apart from the being an interesting 
and beneficial approach to lighting, it also 
contributes to an exchange of understanding 
between homeowners, designers, landscape 
architects, and entrepreneurs which may 
lead to various developments in this field.

‘A Gold(AU) Night | Light Up in the Garden’ 
will be held on Saturday, January 28, 2023, 
at the library area, Thai garden and pavilion, 
Assumption University Huamark Campus 
between 13.00 -19.00. For more details 
of the events and information on the new 
undergraduate course in lighting design in 
landscape architecture which will be the 
first program offered in Thailand, please visit 
www.arch.au.edu or contact 086-896-7565,  
087-696-0505.

Photo : George Gruel
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Wat Arun
Wat Pho

Wat Prayoon
Museum Siam

JWD Art Space
BAB Virtual Venue

The PARQ (outdoor & BAB Cafe)
BACC (7&8 Fl.)
QSNCC (G & B2 Fl.)
The Prelude, One Bangkok
Samyan Mitrtown (outdoor)
Central World (Zen entrance)

bkkartbiennale.com

Bangkok’s Contemporary Art Festival
73 artists 200 artworks 12 venues

22 OCT 2022 – 23 FEB 2023
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Architecture Assumption University Alumni 
(AAUA) association invites all alumni to 
return to be a part of a new history in the 
‘Homecoming’ party at the courtyard of the 
Martin De Tour (M Building), Assumption 
University, Huamark Campus (close to the 
original Faculty of Architecture building) on 
Saturday, January 28, 2023, from 6:00 p.m. 
to 10:00 p.m. This celebrative event will be 
a registration to collect data to develop a 
database of alumni and current students, 
including the current faculty, for future 
seamless coordination of the AAUA. 
 
There will be music performances, photo 
slideshows and meet-and-greets event. 
Expect to see a collection of old photos and 
videos from AAU faculty members, sharing 
their memorable experiences, stories from 
the good old days, and inspirations that 
helped their professional development 
throughout with updates of the faculty from 
the current students. 

Let’s join this special get-together, create 
new memories together and bring back 
meaningful souvenirs especially produced 
for this 25th anniversary of AAU, Assumption 
University.

ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญศิษย์เก่า AAU ทุกท่าน
ย้อนวันเวลากลับไปยังอดีต ในกิจกรรม ‘Homecoming’ ณ ลาน
อาคาร Martin De Tour (M Building) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตหัวหมาก ซ่ึงเป็นบริเวณพ้ืนท่ีใกล้กับตึกคณะสถาปัตย์ฯ 
เดิม ในวันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566 เวลา 18.00-22.00 น. 
ภายในงานจะมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลซ่ึงจะถูกนำาไปพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมถึงคณาจารย์ให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริการของกิจการชมรมศิษย์เก่าคณะ
สถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อไป 

ในงานยังมีการแสดงดนตรี สไลด์ภาพ และการพบปะพูดคุย 
โดยการเชิญอาจารย์ท่านต่าง ๆ ส่งภาพวิดีโอเล่าถึงประสบการณ์
ความประทับใจ เร่ืองราวในวันเก่า ๆ และข้อคิดท่ีช่วยในการ
พัฒนาทางวิชาชีพผ่านแง่มุมประสบการณ์ท่ีพบเจอในชีวิต 
รวมถึงศิษย์ปัจจุบันท่ีจะมาเล่าเร่ืองราวของคณะ และส่วนท่ีพลาด
ไม่ได้ คือการถ่ายภาพ ทานอาหารร่วมกัน และการจำาหน่ายของ
ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีคณะสถาปัตยกรรม และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

WE’RE
COMING 
HOME !
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Montfort del Rosario School of 
Architecture and Design, Assumption 
University (AAU) - in collaboration 
with ASA Platform by the Association 
of Siamese Architects under Royal 
Patronage - organizes ASA 20X20, a 
Show-and-tell talk format presenting 
20 images within 20 minutes. 

ASA 20X20 Edition 02 will be held in 
conjunction with AAU on the occasion 
of its 25th anniversary under the title of 
“AAU 25+ / AAU Alumni: Achievements 
and Challenges”. The event will feature 
5 AAU alumni who will be sharing their 
professional experiences from the point 
of view of architects, designers, and 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(AAU) ร่วมกับ asa Platform โดยสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม asa 20×20 ซ่ึงเป็นการบรรยาย
รูปแบบเล่าเร่ืองพร้อมภาพประกอบ 20 ภาพในเวลา 20 นาที โดย
กิจกรรมน้ีเป็นคร้ังท่ีสองของ  asa 20X20 จัดข้ึนร่วมกับ AAU ใน
โอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อต้ัง AAU ในหัวข้อ AAU 25+ / 
AAU Alumni: Achievements and Challenges โดยผู้บรรยาย 5 
ท่าน ซ่ึงเป็นศิษย์เก่าของ AAU จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ
ทำางานวิชาชีพ ในมุมมองของสถาปนิก นักออกแบบ และ
ผู้ประกอบการ 

MONTFORT DEL ROSARIO SCHOOL OF ARCHITECTURE 
AND DESIGN, ASSUMPTION UNIVERSITY (AAU) 
- IN COLLABORATION WITH ASA PLATFORM BY THE 
ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL 
PATRONAGE - ORGANIZES ASA 20X20, A SHOW AND 
TELL TALK FORMAT WITH 20 IMAGES IN 20 MINUTES. 

ASA
20X20

Vasu Virajsilp

Pilasini Rattarangsi 
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entrepreneurs: Shintorn Arthasarnprasit 
- the Brand Communication Manager 
of See Jorakay /Pilasini Rattarangsi - 
internationally renowned architect and 
lighting designer, founder of Rangsi 
Atelier. /Thanet Sae Au - architect and 
designer, founder of SpaceLab
/Churit Kangwanpoom - an architect, 
who works in architecture for the 
community and the environment. 
A co-founder of Punmuang /Juti Klipbua 
- the founder of Juti Architects, the 
architect of the Mary Help Church, 
Chaweng, which received the Silver 
Medal from the Association of Siamese 
Architects. Lastly, Vasu Virajsilp, 
founder of VasLab, will join the event as 
a special guest speaker talking about 
his time as a student in the United 
States, returning to teach at AAU and 
his professional experiences in the 
design industry.

The event will be held on Wednesday, 
February 1st, 2023, at Lido Connect 
1 from 13.00-16.30 hrs., along with a 
live stream on the ASA Platform page 
and the Montfort del Rosario School 
of Architecture and Design page. To 
attend the talk, please register at the 
ASA Platform page or call 02 260 2606. 
Seats are limited to 50 only.

ชินธร อรรถสารประสิทธ์ิ ู้จัดการส่วนส่ือสารแบรนด์ สีจระเข้
พิลาสินี รัตตะรังสี สถาปนิกและนักออกแบบแสงท่ีมีช่ือเสียงใน
ระดับนานาชาติ ผู้ก่อต้ัง Rangsi Atelier /ธเนศ แซ่อู สถาปนิก
และนักออกแบบผู้ก่อต้ัง SpaceLab /จุฤทธ์ิ กังวานภูมิ สถาปนิก
ท่ีทำางานด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม ผู้ร่วมก่อ
ต้ังกลุ่มป้ันเมือง และจุติ กลีบบัว ผู้ก่อต้ังจุติ อาร์คิเท็คส์ มีผลงาน
ออกแบบโบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง ซ่ึงได้รับรางวัลเหรียญ
เงินสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปิดท้าย
ด้วยผู้บรรยายรับเชิญ วสุ วิรัชศิลป์ ผู้ก่อต้ัง VasLab ซ่ึงจะมาร่วม
พูดคุยถึงช่วงเวลาท่ีเขาเรียนท่ีสหรัฐอเมริกา และกลับมาเร่ิมเป็น
อาจารย์สอนสถาปัตยกรรมท่ี AAU จนถึงประสบการณ์การทำางาน
ในวงการออกแบบ อีกด้วย

กิจกรรมจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 ท่ี Lido Connect 
1 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. พร้อมท้ังไลฟ์ทางเพจ asa Platform 
และเพจ Montfort del Rosario School of Architecture and 
Design สนใจเข้าฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ท่ีเพจ asa 
Platform ท่ีน่ังมีจำานวนจำากัด

Churit Kangwanpoom 

Thanet Sae Au 

Juti Klipbua 

Shintorn Arthasarnprasit 
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This year’s Bangkok Design Week 2023 
festival will be held between 4-12 February 
2023. AAU Students from four departments 
will participate in the festival and showcase 
its potential through design works in various 
fields in 4 creative projects.

In zone 1 situates the work’ bottleless’ 
- a seating created from recycled plastic 
products that are difficult to decompose in 
nature. Produced as outdoor furniture for 
people to stop and sit, bottleless combined 
with the introduction of IOT technology, 
converting a sensor signal to monitor the air 
quality and displays the result by changing 
the color of the light to create environmental 
awareness and induce positive behavior 
in the passer-by. As well as raising the 
awareness of the dangers of air pollution 
and encouraging people to take the 
initiative to express their opinions towards 
the government sector. ‘bottleless’ will be 
exhibited in the URBAN NICE ZATION 
exhibition, Muang-Mitr-Dee, located at the 
art gallery in front of the museum building, 
Chulalongkorn University.

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 
(BKKDW) เป็นงานเทศกาลท่ีมุ่งนำาเสนองานออกแบบและ
งานสร้างสรรค์ พร้อมกับสะท้อนความคิดและความเป็นไป
ได้ใหม่ ๆ ของกรุงเทพมหานครต่อสถานการณ์ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต เทศกาล Bangkok Design Week 2023 จะจัดข้ึน
ระหว่างวันท่ี 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนักศึกษาภาควิชา
ต่าง ๆ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
ออกแบบและแสดงผลงานภายใต้ 4 โครงการ ดังน้ี 

ในโซน 1 เป็นโครงการจัดแสดงผลงานศิลปะ เก้าอ้ี 
‘bottleless’ ซ่ึงสร้างสรรค์จากขยะรีไซเคิลสินค้าพลาสติก
ย่อยสลายยากในธรรมชาติ ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์สนามให้
ผู้คนได้หยุดน่ัง ผสานร่วมกับการนำาเทคโนโลยี IOT แปลง
สัญญาณเซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพอากาศและแสดงผลด้วย
การปรับเปล่ียนสีสันของแสงไฟ โดยมีจุดประสงค์ในการเสริม
สร้างพฤติกรรมอันดีให้พลเมืองตระหนักและมีจิตสำานึกต่อ
ส่ิงแวดล้อม ประกอบไปกับการสร้างเสริมการคำานึงถึงความ
ไม่ปลอดภัยจากการหายใจนำาเอามลพิษในอากาศเข้าไป และ
กระตุ้นให้ผู้คนริเร่ิมหันมามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ภาครัฐ ผลงาน ‘bottleless’ จะร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ 
URBAN NICE ZATION เมือง - มิตร- ดี ณ ลานพิพิธศิลป์ 
หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AAU’s Product Design Department has 
developed a special edition product under 
the concept of “Sensible Solution for 
Circular Living” based on the BCG Economy 
Model concept. The idea is to combine 
innovations in the Modernform Group PCL 
production process  with local materials from 
the Bamboo Weaving Skill Promotion Center 
in Phanat Nikhom District and recycled fiber 
materials from plastic bottles under 

ในโซนท่ี 2 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นำาเสนอโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ 
ได้นำาเสนอผลงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sensible Solution 
for Circular Living” ตามแนวคิด BCG Economy Model 
โดยร่วมนำานวัตกรรมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีทันสมัยของ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มาผสานกับ
วัสดุท้องถ่ินจากศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำาเภอ
พนัสนิคม และวัสดุเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก แบรนด์ 
Earthology Studio 
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the Earthology Studio brand. Apart from 
driving economic growth, the project also 
moves towards sustainable development 
within the community. It will be a part of the 
Creative Work and Experimental Prototype 
Exhibition on the 5th floor of the TCDC Bang 
Rak Building.

มาเป็นส่วนในการช่วยพัฒนาขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายในชุมชน 
ให้ก้าวไกลสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกัน ในรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างท่ัวถึง บนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงอยู่ในส่วนการจัดแสดง ผลงานสร้างสรรค์และนิทรรศการ
งานต้นแบบเชิงทดลอง บริเวณช้ัน 5 อาคาร TCDC บางรัก
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In zone 3, a project consists of art exhibitions 
and creative design work aim to develop 
products which facilitate religious places in 
the Yaowarat area socially, culturally, and 
economically. It also targets to enhance the 
quality of the community and the creative 
vibe of the place. The project focuses on 
introducing new advancements through the 
exhibition in combination with art on fabrics 
specifically designed based on Chinese 
traditions to represent a traditional culture 
in a modern way. The work will be displayed 
in the Bangkok Trooper project section, 
Yaowarat zone, in the Yaowalert category at 
Wat Bamphen Chinprot (Wat Yong Hok Yi) 
on the 1st floor.

โซนท่ี 3 เป็นโครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ
และผลงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
อำานวยความสะดวกภายในศาสนสถาน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
เยาวราชในบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ให้เกิด
การหมุนเวียนทางด้านต่าง ๆ อีกท้ังร่วมสร้างเสริมยกระดับ
คุณภาพของชุมชนและสร้างความคิดสร้างสรรค์อันจะช่วยนำา
ไปสู่การก้าวหน้ารูปแบบใหม่ในพ้ืนท่ี ผ่านการกำาหนดจัดวาง
รูปแบบนิทรรศการแบบผสมผสานระหว่างการนำางานศิลปะ
บนผืนผ้าท่ีออกแบบโดยอิงจากวัฒนธรรมจีนมาร่วมสร้างสีสัน
ให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบทันสมัยในพ้ืนท่ีดังเดิม 
ซ่ึงจัดแสดงในส่วน Bangkok Trooper project โซนเยาวราช 
ในหมวด เยาวเลิศ ณ วัดบำาเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกย่ี) 
บริเวณช้ัน 1
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And finally, a project by the Department of 
Architecture offers an enriching experience 
of the history and culture of the area. It tells 
the history of Texas Suki, presented through 
the concept of reuniting family and friends. 
At the same time, it also means a reunion 
between the area’s earlier history which used 
to be a movie theater and is now a restaurant. 
The design is presented as a movie billboard 
that is divided into pieces and, once at 
a certain point, reassembles itself into a 
complete picture. It is installed and displayed 
as part of the Bangkok Trooper Project, 
Yaowarat Zone, in the Yaowarak section at 
Texas Suki.

Follow for more details and information on 
all  projects and design works of students 
from AAU in the Bangkok Design Week 2023 
on the Facebook page of this project; AAU 
bkkDW and CRDIS.

และท้ายสุดเป็นโครงการของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นำาเสนอการเสริมสร้างประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ด้วยการบอกเล่าความเป็นมาของร้าน
เท็กซัส สุก้ี นำาเสนอผ่านแนวความคิดการกลับมาอยู่ร่วมของ
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน ในขณะเดียวกันยังหมายถึงการกลับ
มาอยู่ร่วมกันระหว่างเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ีในช่วง
ก่อนหน้า ซ่ึงเคยเป็นโรงภาพยนตร์จนกลายเป็นร้านอาหาร
ในปัจจุบัน ผลงานออกแบบนำาเสนอผ่านรูปแบบคล้ายป้าย
โฆษณาภาพยนตร์ท่ีตัดแบ่งแยกออกเป็นช้ิน ๆ และเม่ืออยู่ใน
จุดหน่ึงก็จะกลับมาประกอบเข้าเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ โดยติดต้ัง
จัดแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ Bangkok Trooper Project 
โซนเยาวราช ในหมวด เยาวรักษ์ ณ ร้านเท็กซัส สุก้ี

ติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโครงการและผลงานออกแบบของนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญท่ีเข้าร่วมจัดแสดงใน Bangkok Design Week 
ได้ทางเพจ AAU BKKDW และ CRDIS
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KLEIN    DYTHAM 
ARCHITECTURE
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AAU, IN COLLABORATION WITH ART4D, 
SUPPORTED BY SEE JORAKAY AND 
ALLIANCE FRANÇAISE BANGKOK - 
ORGANIZED A SPECIAL LECTURE EVENT 
BY ASTRID KLEIN, THE CO-FOUNDER OF 
KLEIN DYTHAM ARCHITECTURE.

Astrid Klein graduated from the Royal 
College of Art in London. Together with 
Mark Dytham, she founded KDa in Tokyo in 
1991. The studio’s work has a wide range of 
design approaches and is multidisciplinary 
in architecture, interior, public space, and 
installation. Their designs have won many 
international awards. Today KDa is a multi-
cultural office with an international reputation 
and a high-profile client list that includes 
Google, Tsutaya, Sony, Virgin Atlantic, Nike, 
Uniqlo, Selfridges, and Japan Rail.

AAU ร่วมกับ art4d โดยการสนับสนุนของสีจระเข้และสมาคม
ฝร่ังเศสกรุงเทพ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดย Astrid 
Klein สถาปนิกผู้ร่วมก่อต้ัง Klein Dytham architecture
Astrid Klein จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบจาก Royal College of Art ประเทศอังกฤษ 
เธอก่อต้ัง KDa ร่วมกับ Mark Dytham ในโตเกียวในปี 
1991งานของ KDa มีแนวทางด้านการออกแบบท่ีหลากหลาย 
และเป็นแบบสหสาขาวิชา ทำางานท้ังทางด้านสถาปัตยกรรม 
การตกแต่งภายใน พ้ืนท่ีสาธารณะ และงานอินสตอลเลช่ัน 
ผลงานออกแบบของพวกเขาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
มากมาย ปัจจุบัน KDa เป็นสำานักงานที่ประกอบด้วย
นักออกแบบมากมายหลายเช้ือชาติ พวกเขามีลูกค้าท่ีมีช่ือเสียง
และมาจากท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงรวมถึง Google, Tsutaya, Sony, 
Virgin Atlantic, Nike, Uniqlo, Selfridges และ Japan Rail
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KDa’s work includes hotels, flagship retail 
stores, restaurants, resort facilities, offices, 
houses and private residences. They have no 
stylistic recipe, preferring to work with the 
client, program, and other project parameters 
to develop a uniquely tailored solution. 
Materials, technology, and context are all key 
elements of KDa’s design approach, always 
spiced with an irreverent or surprising twist.

In addition to special lectures, Astrid will 
join a design workshop with students from 
AAU and architecture students from various 
institutions.

The lecture will take place at the auditorium, 
Alliance Française Bangkok, on Saturday, 
February 11, 2023, from 13.30-16.00. If you are 
interested in attending Astrid Klein’s lecture, 
please make a reservation at 02-2602606 
or visit the Montfort del Rosario School of 
Architecture and Design page. Seats are 
limited.

งานของ KDa มีต้ังแต่โรงแรม สำานักงาน ร้านค้าปลีก 
แฟลกชิปสโตร์ ร้านอาหาร รีสอร์ท งานออกแบบของ KDa 
ไม่มีสูตรตายตัว Astrid และ Mark ชอบทำางานและค้นหาร่วม
ไปกับเจ้าของโครงการ เพ่ือพัฒนาทางเลือกท่ีปรับให้เหมาะกับ
แต่ละโปรเจกต์โดยเฉพาะ วัสดุ เทคโนโลยี และบริบท เป็นองค์
ประกอบสำาคัญของแนวทางการออกแบบของ KDa ซ่ึงมักมี
การพลิกแพลง ไม่เคารพกฎเกณฑ์ใด ๆ และมีองค์ประกอบท่ี
ทำาให้ประหลาดใจอยู่เสมอ

นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว Astrid จะร่วมทำาเวิร์กชอปกับ
นักศึกษาจาก AAU และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากอีกหลากหลายสถาบัน 

การบรรยายจะจัดข้ึนท่ีออดิทอเรียม สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 
ในวันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 ถึง 16.00 น. 
สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายของ Astrid Klein กรุณาสำารอง
ท่ีน่ังได้ท่ี 02-2602606 หรือท่ีเพจ Montfort del Rosario 
School of Architecture and Design ท่ีน่ังมีจำานวนจำากัด



What strengths do you think AAU has 
which should be developed further and 
increase the potential of AAU in 
the next 25 years?
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คุณคิดว่า AAU มีจุดเด่นด้านใดบ้าง ท่ีควรจะนำาไป
ต่อยอดในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ AAU 
ในอีก 25 ปีข้างหน้า

AAU มีจุดเด่นด้านความเป็นสากล ท้ังด้านแนว
ความคิด ความคิดสร้างสรรค์  และความเป็นสากล
ด้านการเรียนรู้ท่ีสามารถไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมเติมได้ในอนาคต

จุฑาทิพย์ เตชะจำาเริญ
สุรชัย เอกภพโยธิน 
สถาปนิกและผู้ก่อต้ัง Office AT

“AAU has a strong 
international 
identity - in both 
conceptual and 
creative aspects 
and the univer-
sality of learning. 
These outstanding 
characters should 
be further devel-
oped in the future.”
Juthathip Techachumreon
Surachai Akekapobyotin 
Partners, Office AT
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