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KANOKWAN TRAKULYINGCHAROENCAN YOU LOOK THROUGH THE WINDOWS?

Behind these walls and tiny voids lie a few lives living as they would if separated from the 
speed of this ever-Changing world

Following years of urban sprawl, the social fabric of Bangkok has disappeared so that the 
construction of a single house in such a metropolis has moved toward the creation of a sin-
gular micro cosmos. The house is situated on Pracharat Bamphen road, a tortuous road in 
a high-density neighborhood of the northeastern zone of Bangkok. Living in the city where a 
number of events happen here and there simultaneously and continuously as if one is surfing 
the Internet, the house becomes an intimate place in which its inhabitants feel free to withdraw 
themselves from the chaotic movement of the rapidly modernized metropolis. Today, being 
connected or disconnected to the world is no longer a big deal as long as your device remains 
somewhere within arm’s reach. A dinner meeting can be done in one click! Let alone a house 
finding function as a space where one can stay at ease with oneself.

The owner of the house, Chaichoompol Vathakanon, revealed that his house does not mean 
to support any serious socialized activities. If there will be any event, it will be held beyond his 
fence. A clear statement, isn’t it? Then the unusual story of the reciprocal relationship
between the client and architect, Apichart Srirojanapinyo - one of two principals of Stu/D/O Ar-
chitects, came out for they have been friends since they were university students. The former 
became a landscape architect while the latter an architect. The house, thus, is a final product 
of these particular sympathies.

The house springs out of the ground from a single point of gravity, a Jacaranda tree in a tiny 
courtyard around which all everyday life activities happen. The spaces are stacked vertically 
so that the small but lively court and an elegant open space are possible. Walking up and 
down in the house does not give us any strong feeling of being in a box, as the inside and 
outside blend together through several huge glass panes in relation to the spatial articulation 
of the two main elements of the central gravity. Even though the design scheme is a tall and 
fairly solid mass, the house elicits a strong contrast between perceiving it from the outside 
and living in it, thanks to the playful balconies. Some are small and some so spacious, both of 
which relate to the courtyard or the green space nearby the site. They actually draw breath to 
all spaces inside. The entire house will become even more charming in the years to come, as 
Tamarind trees will be planted in front of the house, scattering delicate and fine green leaves 
over the sharp white concrete mass. The textures of the two trees selected by the owner soften
the overall impression of the house and render it more enjoyable.

From the outside, the house looks like a living camera obscura, as if “the house-skull quietly 
contemplates the tree through the porthole-eye,” like Michel Serres wrote in his book ‘Five 
Senses: A Philosophy of Mingled Bodies’ (2008:146-48). But living in a place is very different
from seeing each image of the outside world through a single window. Caring too much about 
visual perspective can bring about photogenic spaces, but that is not the only matter that 
should receive our attention when building an intimate space. The pleasure of lingering in a 
space until the next moment arrives and pushes you to do something else does really matter. 
After we move inside the house, its appearance turns to offer a subtle play amongst simple 
and clean architectural details, compact and functional spaces, generous open space and an
apt structural solution. While the rest of the house uses simple post and beam in reinforced 
concrete, beside the Jacaranda tree stands the only fine steel column in the house.

CAN YOU LOOK THROUGH THE WINDOWS?
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KANOKWAN TRAKULYINGCHAROENCAN YOU LOOK THROUGH THE WINDOWS?

Nowadays, contemporary Thai architects are still searching for their own way to express 
themselves and try to bring new meaning to the ever-changing world. The broken social and 
urban fabric may make us long for the pleasant past, but it also allows for us to create and 
explore the new possibilities and, sometimes, to transform ourselves to be even more chaotic. 
Just be positive and seize the right moment when it arrives, it sounds optimistic, doesn’t it? 
Why not? As we are at somewhere, in the beginning period, the adventurous road lies ahead, 
and the search continues, please stay tuned.

Text: Kanokwan Trakulyingcharoen 
Photo: Ketsiree Wongwan
(First published in art4d, 234:03, 2017, pp. 56-60)
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Can you look through
the windows?
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Behind these walls and tiny voids lie a few lives
living as they would if separated from the speed

of this ever-Changing world
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หลังจากการเติบโตแบบไร้ทิศทางมาเป็นเวลาหลายปี โครงข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกรุงเทพฯ ก็ดูจะเลือนหายไป นับแต่น้ัน
การสร้างบ้านสักหลังในเมืองใหญ่แห่งน้ี ก็เบนเข็มไปสู่การสร้างโลก
ใบจิ๋วขึ้นมา อย่างบ้านหลังนี้ที่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 50 ตารางวา 
บนถนนประชาราษฎร์บำาเพ็ญที่ทอดยาวคดเคี้ยวท่ามกลางย่าน
ที่พักอาศัยที่หนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ 
การใช้ชีวิตในเมืองที่อีเวนต์มากมายผุดขึ้นที่โน่นที ที่นี่ที พร้อมกัน
บ้าง เหล่ือมกันบ้าง ไม่หยุดหย่อน ไม่ต่างอะไรกับตอนท่ีเราท่องไป
ในโลกอินเตอร์เน็ต บ้านในใจของบางคนจึงกลายเป็นสถานท่ีส่วนตัว
ท่ีปล่อยให้เขาหรือเธอได้มีโอกาสหลบออกจากความวุ่นวายของเมือง
ที่มุ่งหน้าสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว เหลือบ้านเอาไว้เป็นที่ว่าง 
เพื่อให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง เพราะทุกวันนี้ การเชื่อมต่อหรือ
ตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกไม่ใช่เร่ืองใหญ่อีกต่อไป ตราบท่ีคุณ
ยังสามารถเอ้ือมมือไปหยิบอุปกรณ์ส่ือสารสักช้ินข้ึนมา กดคลิกเดียว
การนัดปาร์ตี้กินข้าวสักมื้อก็เรียบร้อย

เจ้าของบ้านหลังนี้ คุณไชยชุมพล วัฑฒกานนท์ บอกกับเราว่า 
บ้านของเขาไม่ได้เตรียมไว้สำาหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แบบจริงจัง 
เพราะเขาคิดว่าถ้าจะจัดงานอะไรแบบน้ัน สถานท่ีควรจะเป็นนอกบ้าน
ช่างดูเป็นคำาพูดท่ีชัดเจนตรงใจดีจริงๆ ใช่ไหม? จากน้ัน เราก็ได้รู้
เร่ืองราวของความสัมพันธ์ท่ีนานๆ จะได้เห็นกันสักที ระหว่างเจ้าของ
บ้านกับสถาปนิก - อภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ หนึ่งในสองผู้ก่อตั้ง 
Stu/D/O Architects ทั้ง 2 คนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลัย คนแรกปัจจุบันกลายเป็นภูมิสถาปนิก ส่วนคนหลัง
เป็นสถาปนิก จะว่าไปแล้ว บ้านหลังนี้ก็ถือเป็นผลพวงของความ
คุ้นเคยรู้ใจกันของเพื่อน 2 คน

Following years of urban sprawl, the social fabric of 
Bangkok has disappeared so that the construction of 
a single house in such a metropolis has moved toward 
the creation of a singular micro cosmos. The house is 
situated on Pracharat Bamphen road, a tortuous road in 
a high-density neighborhood of the northeastern zone 
of Bangkok. Living in the city where a number of events 
happen here and there simultaneously and continuously 
as if one is surfing the Internet, the house becomes an
intimate place in which its inhabitants feel free to withdraw
themselves from the chaotic movement of the rapidly 
modernized metropolis. Today, being connected or 
disconnected to the world is no longer a big deal as long
as your device remains somewhere within arm’s reach. 
A dinner meeting can be done in one click! Let alone a 
house finding function as a space where one can stay 
at ease with oneself.

The owner of the house, Chaichoompol Vathakanon, 
revealed that his house does not mean to support any 
serious socialized activities. If there will be any event, it 
will be held beyond his fence. A clear statement, isn’t it?
Then the unusual story of the reciprocal relationship 
between the client and architect, Apichart Srirojanapinyo -
one of two principals of Stu/D/O Architects, came out 
for they have been friends since they were university 
students. The former became a landscape architect 
while the latter an architect. The house, thus, is a final 
product of these particular sympathies.
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คอร์ทต้นศรีตรัง บันไดท�ง
ขึ้นบ้�นท�งซ้�ย กับส่วน
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บ้านหลังน้ีสร้างข้ึนมาโดยขมวดจุดรวมศูนย์ของตัวบ้านไว้ตรงคอร์ท
ขนาดย่อม ท่ีมีต้นศรีตรังยืนน่ิง เฝ้ามองกิจวัตรประจำาวันต่างๆ ของ
คนในบ้านท่ีหมุนเวียนอยู่รอบตัวมัน ท่ีว่างใช้สอยท้ังหมดถูกวางซ้อน
ชั้นขึ้นไปเป็นแนวตั้ง เพื่อให้การจัดวางคอร์ทและการสร้างพื้นที่
เปิดโล่งในตัวบ้านเกิดขึ้นได้ในที่ดินขนาดกะทัดรัดแบบนี้ การเดิน 
ข้ึนลงไปมาอยู่ในบ้าน ไม่ได้ทำาให้เรารู้สึกถึงการอยู่ในกล่องส่ีเหล่ียม
ท่ีน่าอึดอัด ซ่ึงส่วนน้ีต้องยกประโยชน์ให้กับการผสานท่ีว่างด้านนอก
และด้านในเข้าหากัน โดยจัดจังหวะการวางตำาแหน่งกระจกผืนใหญ่
หลายแห่ง ให้สอดคล้องกับตัวคอร์ทและโถงเปิดโล่งในบ้าน ถึงแม้ว่า
แนวคิดการออกแบบคือมวลของอาคารที่สูงและมีความทึบตัน
ประมาณหน่ึงทำาให้หน้าตาบ้านท่ีเราเห็นจากด้านนอก กับการใช้ชีวิต
อยู่ภายในบ้านแสดงออกถึงความเป็นคู่ขัดแย้งต่อกัน แต่ท่ีว่างภายใน
กับภายนอกกลับจูนเข้าหากัน โดยจัดจังหวะของระเบียงบ้านอย่าง
มีลูกเล่น บ้างเล็ก บ้างกว้างขวาง โอ่โถง แต่ยังคงสัมพันธ์กับคอร์ท
ของบ้านหรือพื้นที่สีเขียวข้างบ้าน เรื่องราวเหล่านี้เองที่ทำาให้ที่ว่าง
ในบ้านดูผ่อนคลายมีชีวิต ในอีกหลายปีข้างหน้า บ้านหลังน้ีคงจะน่ามอง
ข้ึนอีก เพราะต้นมะขามท่ีจะเอามาปลูกบริเวณหน้าบ้านจะแผ่ก่ิงสีเข้ม
แตกใบเขียวเล็กละเอียด ทาบตัวลงไปบนมวลอาคารคอนกรีตที่มี
รูปทรงเฉียบคมสีขาว ความละเอียดของใบและรูปทรงของต้นไม้ทั้ง 
2 ต้นท่ีเจ้าของบ้านเลือกเอง ต่างมีส่วนทำาให้ภาพรวมของตัวอาคาร
ดูอ่อนลงและน่าเพลิดเพลินใจยิ่งขึ้น 

จากด้านนอก ตัวบ้านหน้าตาไม่ต่างอะไรกับ camera obscura 
ที่มีชีวิต ชวนให้นึกถึงข้อเขียนของ Michel Serres ที่ว่า “บ้าน
กึ่งกะโหลกแห่งนี้ เฝ้าเพ่งพินิจต้นไม้ต้นนั้นผ่านตากึ่งรูหน้าต่าง
ข้างนั้น” จากหนังสือ Five Senses: A Philosophy of Mingled 
Bodies (2008:146-48) แต่ระหว่างการมองผ่านหน้าต่างหนึ่ง
บาน ดวงตาจับภาพแต่ละช็อตของโลกภายนอกกับการใช้ชีวิต

The house springs out of the ground from a single point 
of gravity, a Jacaranda tree in a tiny courtyard around 
which all everyday life activities happen. The spaces are 
stacked vertically so that the small but lively court and 
an elegant open space are possible. Walking up and 
down in the house does not give us any strong feeling
of being in a box, as the inside and outside blend together
through several huge glass panes in relation to the spatial
articulation of the two main elements of the central gravity.
Even though the design scheme is a tall and fairly solid 
mass, the house elicits a strong contrast between 
perceiving it from the outside and living in it, thanks to
the playful balconies. Some are small and some so 
spacious, both of which relate to the courtyard or the 
green space nearby the site. They actually draw breath 
to all spaces inside. The entire house will become even 
more charming in the years to come, as Tamarind trees 
will be planted in front of the house, scattering delicate 
and fine green leaves over the sharp white concrete mass.
The textures of the two trees selected by the owner soften
the overall impression of the house and render it more 
enjoyable.

From the outside, the house looks like a living camera 
obscura, as if “the house-skull quietly contemplates 
the tree through the porthole-eye,” like Michel Serres 
wrote in his book ‘Five Senses: A Philosophy of Mingled 
Bodies’ (2008:146-48). But living in a place is very different
from seeing each image of the outside world through a 
single window. Caring too much about visual perspective
can bring about photogenic spaces, but that is not the only

บน
ที่ว่�งเปิดโล่งภ�ยใน 
ล้อรับกับคอร์ทต้นศรีตรัง
ท�งขว�มือ 

ToP
oPEn sPACE In THE HoUsE
Is In TUnE wITH THE CoURT
And JACARAndA TREE on 
THE RIgHT sofTEnIng THE
ovERAll ImPREssIon
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บ้านหลังน้ีสร้างข้ึนมาโดยขมวดจุดรวมศูนย์ของตัวบ้านไว้ตรงคอร์ท
ขนาดย่อม ท่ีมีต้นศรีตรังยืนน่ิง เฝ้ามองกิจวัตรประจำาวันต่างๆ ของ
คนในบ้านท่ีหมุนเวียนอยู่รอบตัวมัน ท่ีว่างใช้สอยท้ังหมดถูกวางซ้อน
ชั้นขึ้นไปเป็นแนวตั้ง เพื่อให้การจัดวางคอร์ทและการสร้างพื้นที่
เปิดโล่งในตัวบ้านเกิดขึ้นได้ในที่ดินขนาดกะทัดรัดแบบนี้ การเดิน 
ข้ึนลงไปมาอยู่ในบ้าน ไม่ได้ทำาให้เรารู้สึกถึงการอยู่ในกล่องส่ีเหล่ียม
ท่ีน่าอึดอัด ซ่ึงส่วนน้ีต้องยกประโยชน์ให้กับการผสานท่ีว่างด้านนอก
และด้านในเข้าหากัน โดยจัดจังหวะการวางตำาแหน่งกระจกผืนใหญ่
หลายแห่ง ให้สอดคล้องกับตัวคอร์ทและโถงเปิดโล่งในบ้าน ถึงแม้ว่า
แนวคิดการออกแบบคือมวลของอาคารที่สูงและมีความทึบตัน
ประมาณหน่ึงทำาให้หน้าตาบ้านท่ีเราเห็นจากด้านนอก กับการใช้ชีวิต
อยู่ภายในบ้านแสดงออกถึงความเป็นคู่ขัดแย้งต่อกัน แต่ท่ีว่างภายใน
กับภายนอกกลับจูนเข้าหากัน โดยจัดจังหวะของระเบียงบ้านอย่าง
มีลูกเล่น บ้างเล็ก บ้างกว้างขวาง โอ่โถง แต่ยังคงสัมพันธ์กับคอร์ท
ของบ้านหรือพื้นที่สีเขียวข้างบ้าน เรื่องราวเหล่านี้เองที่ทำาให้ที่ว่าง
ในบ้านดูผ่อนคลายมีชีวิต ในอีกหลายปีข้างหน้า บ้านหลังน้ีคงจะน่ามอง
ข้ึนอีก เพราะต้นมะขามท่ีจะเอามาปลูกบริเวณหน้าบ้านจะแผ่ก่ิงสีเข้ม
แตกใบเขียวเล็กละเอียด ทาบตัวลงไปบนมวลอาคารคอนกรีตที่มี
รูปทรงเฉียบคมสีขาว ความละเอียดของใบและรูปทรงของต้นไม้ทั้ง 
2 ต้นท่ีเจ้าของบ้านเลือกเอง ต่างมีส่วนทำาให้ภาพรวมของตัวอาคาร
ดูอ่อนลงและน่าเพลิดเพลินใจยิ่งขึ้น 

จากด้านนอก ตัวบ้านหน้าตาไม่ต่างอะไรกับ camera obscura 
ที่มีชีวิต ชวนให้นึกถึงข้อเขียนของ Michel Serres ที่ว่า “บ้าน
กึ่งกะโหลกแห่งนี้ เฝ้าเพ่งพินิจต้นไม้ต้นนั้นผ่านตากึ่งรูหน้าต่าง
ข้างนั้น” จากหนังสือ Five Senses: A Philosophy of Mingled 
Bodies (2008:146-48) แต่ระหว่างการมองผ่านหน้าต่างหนึ่ง
บาน ดวงตาจับภาพแต่ละช็อตของโลกภายนอกกับการใช้ชีวิต

The house springs out of the ground from a single point 
of gravity, a Jacaranda tree in a tiny courtyard around 
which all everyday life activities happen. The spaces are 
stacked vertically so that the small but lively court and 
an elegant open space are possible. Walking up and 
down in the house does not give us any strong feeling
of being in a box, as the inside and outside blend together
through several huge glass panes in relation to the spatial
articulation of the two main elements of the central gravity.
Even though the design scheme is a tall and fairly solid 
mass, the house elicits a strong contrast between 
perceiving it from the outside and living in it, thanks to
the playful balconies. Some are small and some so 
spacious, both of which relate to the courtyard or the 
green space nearby the site. They actually draw breath 
to all spaces inside. The entire house will become even 
more charming in the years to come, as Tamarind trees 
will be planted in front of the house, scattering delicate 
and fine green leaves over the sharp white concrete mass.
The textures of the two trees selected by the owner soften
the overall impression of the house and render it more 
enjoyable.

From the outside, the house looks like a living camera 
obscura, as if “the house-skull quietly contemplates 
the tree through the porthole-eye,” like Michel Serres 
wrote in his book ‘Five Senses: A Philosophy of Mingled 
Bodies’ (2008:146-48). But living in a place is very different
from seeing each image of the outside world through a 
single window. Caring too much about visual perspective
can bring about photogenic spaces, but that is not the only
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matter that should receive our attention when building 
an intimate space. The pleasure of lingering in a space 
until the next moment arrives and pushes you to do 
something else does really matter. After we move inside
the house, its appearance turns to offer a subtle play
amongst simple and clean architectural details, compact
and functional spaces, generous open space and an 
apt structural solution. While the rest of the house uses 
simple post and beam in reinforced concrete, beside 
the Jacaranda tree stands the only fine steel column in 
the house.

Nowadays, contemporary Thai architects are still searching
for their own way to express themselves and try to bring
new meaning to the ever-changing world. The broken 
social and urban fabric may make us long for the pleasant
past, but it also allows for us to create and explore the new
possibilities and, sometimes, to transform ourselves to 
be even more chaotic. Just be positive and seize the right
moment when it arrives, it sounds optimistic, doesn’t 
it? Why not? As we are at somewhere, in the beginning 
period, the adventurous road lies ahead, and the search 
continues, please stay tuned.

stu-d-o.com 

ในสถานที่สักแห่ง มันช่างแตกต่างกันมาก การใส่ใจมากเกินไป
กับการจัดวางมุมมองที่ตาเราเห็น สามารถนำาไปสู่ที่ว่างที่มีองค์-
ประกอบที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่
เราควรใส่ใจในการสร้างที่ว่างที่เหมาะเจาะกับโลกส่วนตัวของเรา
ความร่ืนรมย์ท่ีได้ใช้เวลาอยู่ ณ ตรงน้ันจนกว่าช่ัวขณะถัดไปจะมาถึง
จังหวะก่อนที่คุณจะโดนผลักให้ไปทำาอย่างอื่น นี่สิที่เป็นประเด็น 
หลังจากท่ีเราเดินไปมาในบ้าน หน้าตาภายนอกท่ีเราเห็นจากข้างนอก
กลายเป็นการเล่นแบบเรียบนิ่งระหว่างดีเทลงานสถาปัตยกรรม
แบบเรียบง่าย สะอาดตา ท่ีว่างใช้สอยท่ีมีลักษณะกะทัดรัด สอดคล้อง
กับการใช้งาน ท่ีว่างเปิดโล่งท่ีดูโอ่โถง และการเลือกใช้โครงสร้างได้
ลงตัว ในขณะท่ีบ้านท้ังหลังใช้โครงสร้างเสา-คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงข้างๆ ต้นศรีตรัง เสาเหล็กทรงเพรียวต้นเดียวของบ้านยืนอยู่

ในวันน้ี สถาปนิกไทยยังคงค้นหาแนวทางในการแสดงออกของตัวเอง
และพยายามสร้างความหมายใหม่ๆ ให้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โครงข่ายความสัมพันธ์ของสังคมและเมืองที่ขาดจาก
กันบ้าง แยกย่อยบ้างน้ัน อาจจะทำาให้เราโหยหาถึงอดีตท่ีหอมหวาน
ในขณะเดียวกันมันก็ให้โอกาสเราสร้าง และสำารวจความเป็นไปได้ 
ใหม่ๆ และในบางครั้ง เราก็ยังสามารถแปลงรูปเปลี่ยนร่างตัวเรา
เองให้มันดูวุ่นวายโกลาหลเข้าไปอีก แค่เรายังมองให้เห็นด้านที่
เป็นประโยชน์ และฉวยชั่วขณะที่ใช่ในวันที่มันมาถึงตรงหน้า ฟังดู
แล้ว มันช่างเป็นวิธีของคนมองโลกในแง่ดีเหลือเกินใช่ไหม ก็แล้ว
ทำาไมมันจะไม่ได้ล่ะ ในขณะที่เราเองก็ยังอยู่ตรงไหนสักแห่งของ
การเริ่มต้นบทใหม่ ทางที่ชวนหัวหกก้นขวิดพาดลงอยู่ตรงหน้า 
และการค้นหายังไม่หยุด ฉะนั้นโปรดรอตามฟังข่าวกันให้ดีๆ 
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เรือ่งราวของแบรนด์ระดับ A-List ในอตุสาหกรรม 

แปรรูปโลหะและเฟอร์นิเจอร์บ้านเราอย่างบริษัท 

Siam Steel International Plc. คงไม่ต้องเท้า-

ความเล่าเรื่องเดิมอะไรกันมาก เพียงแค่หยิบยก

ชื่อแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ครอบคลุมทั้งตลาดบนและตลาดกลางอย่าง 

Lucky, Kingdom, Okamura ที่ผู้ใช้กล่าวขาน 

ถึงความคงทนและประโยชน์ใช้สอยที่สามารถ 

ยืนหยัดได้ยาวนานหลายทศวรรษ ก็ทำาให้เราเห็น

ถึงคุณภาพและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต ้

แบรนด์ Lucky, Kingdom, Okamura ทั้งในแง่

ของเนื้อแท้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งสร้าง

คุณค่าและความแตกต่างท่ามกลางผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันในท้องตลาดได้อย่างดี ตลอดจน 

งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและบิวด์อินที่

ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างสมำ่าเสมอจนเป็น

แบรนด์ที่ใครต่างก็นึกถึง ยกตัวอย่างโครงการ

ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะที่ทางบริษัทฯ ได้รับ

ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมตกแต่ง

ภายในเกือบทั้งโครงการ

ในปีนี้นอกจากจะเป็นการก้าวสู่ปีที่ 63 ของบริษัท 

Siam Steel International Plc. แล้ว ยังมีเรื่องที่

น่าจบัตามองเป็นอย่างย่ิงกบัการก้าวมาสู่เบือ้งหน้า 

อย่างเต็มตัวในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำาหรับ

สำานักงาน โดยงานนี้ทางทีมงาน R&D และ

ทีมสร้างสรรค์ของ Siam Steel ใช้เวลาในการ

ทดลองและพัฒนาผลงานของบรษิทัจนได้ผลลัพธ์ 

ที่สามารถผสานเอาจินตนาการด้านออกแบบให ้

เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตได้

 +SIAM STEEL 

อย่างน่าสนใจ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมุ่ง 

ตอบสนองด้านการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมด้วย 

การเข้าไปสำารวจและศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ 

อันเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญมาเป็นอันดับ 1 

ภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ Siamsteel  ผ่านผลงาน

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 6 ซีรีส์ ได้แก่ START 

Desking System และ BEGIN Desking System 

คอลเล็คชั่นโต๊ะทำางานที่ผลิตขึ้นจากเหล็กผสมไม ้

ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถครอบคลุมการ

ทำางานทั้งในรูปแบบกลุ่มและทำางานแบบอิสระ 

เฟอร์นเิจอร์สำาหรบัการจดัเกบ็เอกสาร FORWARD 

Filing Storage Systems และ REFORM Filing 

Storage Systems ฉากกั้นห้องระบบโมดูลาร์ 

BOUNDARY Partition ตลอดจนชุดโต๊ะทำางาน

ที่สร้างสรรค์ขึ้นสำาหรับผู้บริหารโดยเฉพาะกับ 

SERENADE Executive Desk

นอกจากเฟอร์นเิจอร์แล้ว ทางบรษิทัยังมีผลิตภัณฑ์ 

อื่นๆ อาทิ อาคารสำาเร็จรูปอเนกประสงค์ ห้องนำ้า

สำาเรจ็รปูและอปุกรณ์สำาหรบัระบบป้องกนันำา้ท่วม 

เป็นต้น 

เตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Siamsteel และผลิตภัณฑ์

ชัน้นำาอืน่  ๆของบรษิทั Siam Steel International Plc. 

ได้ในงานสถาปนกิ’59 ระหว่างวันที ่26 เมษายน- 

1 พฤษภาคม 2559 ณ อมิแพ็คอารน่ีา เมืองทองธานี 

บธูเลขที ่S 303

www.siamsteel.com

WORKPLACE SOLUTIONS
Siam Steel will reveal its new

furniture system line at Architect’16
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