
 

Good to Walk: ดทีี่เดิน 

นิทรรศการออกแบบพื้นท่ีเพื่อสรางประสบการณใหมใหการเดิน 

วันท่ี : 31 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม 2555 

สถานท่ี: ทางเดินโคงระหวางชั้น 7 ถึง 9 

ผูจัด:  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครนําเสนอนิทรรศการ Good to Walk : ดีท่ีเดิน นิทรรศการออกแบบพ้ืนท่ี

ทางเดินระหวางชั้น 7 ถึง 9 ของหองนิทรรศการหลัก เพ่ือสรางประสบการณท่ีแปลกใหมในการเดินใหกับผูชม 

สรางสรรคโดยนักออกแบบ 5 รูปแบบ 

 

จิตวิทยาทางพ้ืนท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชสถานท่ีเสมอ เชนในหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ท่ีผูชม

สวนใหญมักใชบันไดหรือลิฟทมากกวาท่ีจะใชทางเดินโคงซ่ึงเสมือนเปนเสนทางเดินเชื่อมระหวางหองนิทรรศการ

หลัก อาจเปนเพราะปจจัยดานกายภาพของทางเดินท่ีมีความลาดชัน และระยะทางท่ีไกลไมเอ้ือตอการใชประโยชน

ของพ้ืนท่ีอยางท่ีควรเปน ดวยเง่ือนไขทางกายภาพอยางท่ีเปนอยู นิทรรศการ Good to Walk: ดีท่ีเดิน จึงนําเสนอ

ความคิดและประสบการณเชิงทดลองในการแกไขปญหาจิตวิทยาทางพ้ืนท่ีผานผลงานของนักออกแบบ 5 สาขา 

โดยมีจุดประสงคเพ่ือกระตุนความคิด ความสนใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยวิธีการ เทคนิค และวัสดุท่ีนัก

ออกแบบเลือกนํามาใชเพ่ือสรางประสบการณแปลกใหมในการเดินใหกับผูชม 
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เนื่องจากพฤติกรรมของคนมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีอยางมีนัยยะ ท้ังในวิถีชีวิต พฤติกรรม และวัฒนธรรมท่ีสงผล

ทางตรงและทางออมยอนกลับตอพ้ืนท่ี นิทรรศการนี้จึงเปนเสมือนสมมุติฐานท่ีเกิดจากการศึกษา และเฝาดู

พฤติกรรมของคน และเปดโอกาสใหผูชมท่ีเขามามีทางเลือกในการตัดสินใจทางพฤติกรรมตอพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึง

อาจเปนการเดินดวยมุมมองใหม การรับรูท่ีแตกตาง การมองเห็น การสัมผัส การนั่งพักผอน หรือแมแตการเลน 

นิทรรศการ Good to Walk: ดีท่ีเดิน จึงเปนเหมือนแบบทดลองในการสรางพลวัตใหกับทางเดินซ่ึงแตเดิมถูกใช

เพียงเพ่ือเดิน ริเริ่มใหเกิดความสัมพันธใหมของผูชมกับพ้ืนท่ีท้ังในมุมสวนตัวและรวมกับผูอ่ืนทางสังคม เพ่ือสราง

ความรูสึก “ดีท่ีเดิน” ใหเกิดข้ึนกับผูมาชมนิทรรศการ 

 

นิทรรศการดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ภัณฑารักษรับเชิญ:  

กนกนุช ศิลปวิศวกุล 

บูรณารัตน จิลลานนท 

 

นักออกแบบในนิทรรศการ 

-Installation: Supernormal Studio 

-Interior and Textile: อดา จิระกรานนท 

-Visual Representation:  

Studio Craftsmanship 

Upstair Studio 

จักรกฤษณ อนันตกุล 

-Object Light and Shadow: ศริญญา ลิมปทองทิพย 

-Furniture Design: สมชัย ธรรมธรานุกูล, ไชโย โอภาสสมุทรชัย 

 

 



 

Good to Walk 

Date : 31 May - 12 August 2012 

Location: floors 7-9 

A spiral ramp between floors 7-9 at Bangkok Art and Culture Centre  

 

Bangkok Art and Culture Centre proudly presents “Good to Walk”, a site-specific design 

exhibition by prominent Thai designers from different fields.  For this exhibition, the designers 

will creatively transform the walkway between floors 7-9 into something unexpected to create 

a one-of-a-kind walking experience for the viewers. 

It is no surprise that space, often times, has a strong psychological impact on one’s behavior. 

For example, most visitors at Bangkok Art and Culture Centre tend to rely on escalators or an 

elevator rather than hiking up and down the ramp that connect the main galleries. Perhaps it is 

the physicality of its slope and the distance that contribute to the cause.  “Good to Walk” 

showcases innovative ideas and experiments concerning the issue of psychological impact of 

space through artistic creations by renowned designers from 5 different design disciplines. Each 

designer masterfully employed various techniques and materials to create distinctive works that 

promise to provide a unique walking experience, which could potentially lead to new ideas, 

fascinating interests or even changes in behavior. 

Our lifestyles, behaviors, and cultures are undeniably involved around a space, directly and 

indirectly. In a way, this exhibition is a reflection of human behaviors based on studies and 

observations. Here, viewers are presented with an opportunity to decide how they will interact 

with the altered space. From seeing, touching, sitting to playing, the possibilities of discovering 

new aspects of space are endless. “Good to Walk” is an experimental exhibition that aims to 

create a dynamic walking experience and encourage viewers to rethink about our relationship 
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with private and public space. 

 

The exhibition is organized by Exhibition Department of Bangkok Art and Culture Centre 

Guest Curators:  

Kanoknuch Sillapawisawakul 

Buranarat Chillanonda 

 

Designers: 

Installation: Supernormal Studio 

Interior and Textile: Ada Chirakranont 

Visual Graphic: Craftsmanship 

Upstair Studio 

Jackkrit Anantakul 

Object Light and Shadow: Sarinya Limthongtip 

Furniture Design:  

Somchai Thumtharanukul 

Chaiyo Opassamutchai 
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