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With the increasingly influential role that 
technology plays in human activities, the one 
thing we have learned to accept is the constant 
changes that have occurred in our everyday 
lives. We find ourselves spending the majority 
of our time surrounded by continually evolving 
technology and, throughout the course of 
the past few years, the concomitants of 
technology have expanded into a greater 
boundary that goes far beyond the individual 
level to that new form of business we all know 
as ‘startups.’ The birth and rise of startups have 
become a key igniting force that has caused 
agencies and large-scale organizations 
to become more interested in trying to 
understand technology than ever, acknow-
ledging it as something that can propel their 
operations as the world continues to be 
driven by new technological developments. 
Kasikornbank Public Company Limited, 
foreseeing the significance of such issue, 
initiated the KASIKORN Business-Techno-
logy Group or KBTG, a unit whose aim is to 
develop a new financial technology known 
as FinTech, conceived to create a working 
space that motivates and encourages the 
development of new technologies. A large 
old building in Muang Thong Thani, Nontha-
buri province was chosen as the organization’s 

expertise in IT cause them to work primarily 
with their laptops, what pbm proposed was 
a readjustment of the company’s existing 
organizational culture. Individual workspaces 
were downsized while communal areas were 
increased. And because interior design, for 
this project, is more than just a decoration, 
what pbm does is create a space that truly 
responds to the users’ behaviors. Walkways 
are designed to prevent disturbances from 
traffic and the activities of the circulation 
while a staircase was added to facilitate 
spatial flow between floors and, while the 
transparency of the meeting rooms is not 
what the project’s owner initially had in 
mind, it helps to lessen the density of the 
interior space. Elements of system works 
were meticulously designed to become 
a part of the interior space as well and, 
interestingly, both pbm and Kasikornbank’s 
awareness of the environment took place 
during the early stages of the project where 
different architectural elements ranging 
from decorative objects and furniture to 
the building’s energy saving ability, lighting 
design and emphasis placed on standardized 
workplaces were the issues that the design 
team gave special thought to. Despite the 
limited budget, the fact that the project was 
awarded an LEED Platinum for New Con-
struction and Major Renovation recognition 
is a testament to pbm’s creative design 
solutions and its contributions to KBTG’s 
excellent design standard. 

Where 
innovation 
and 
creativity 
meet

เมือ่เทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทมากย่ิงขึน้ในกจิกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยคือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการ
ด�าเนินชวีติของเราในปัจจบุนั เราพบว่าตวัเองใช้ชวีติ
ตลอดเวลาท่ามกลางเทคโนโลยีที่วิวัฒน์ไปอย่าง
ต่อเน่ือง และในเวลาเพยีงไม่กีปี่เท่านัน้เองท่ีผลของ
เทคโนโลยีเหล่านัน้กไ็ด้เร่ิมขยายออกไปสูข่อบเขต
ที่ใหญ่กว่าเพียงตัวเราในฐานะธุรกิจรูปแบบใหม่
อย่าง Startup กลายเป็นว่าการเกดิขึน้ของ Startup 
นีเ้องทีเ่ป็นชนวนส�าคญัทีท่�าให้หน่วยงานและองค์กร
ขนาดใหญ่ต่างๆ เร่ิมตืน่ตวัหนัมาท�าความเข้าใจใน
เทคโนโลยีมากย่ิงขึน้ เพ่ือทีจ่ะสามารถใช้ขับเคลือ่น
การท�างานของตนให้พฒันาไปได้พร้อมกนักบัโลก
เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นไป และเพราะธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงประเด็นเหล่านี้เป็น
ส�าคญั จงึท�าให้ KASIKORN Business-Technology 
Group หรือ KBTG หน่วยงานทีมุ่ง่พัฒนาเทคโนโลยี
การเงินรูปแบบใหม่อย่าง FinTech ถอืก�าเนิดขึน้มา 
และเพื่อสร้างพื้นที่การท�างานที่ส่งเสริมการผลิต
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาคารเก่าหลังใหญ่ในพื้นที่
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงถูกเลือกขึ้นมา
เพือ่แปลงโฉมให้กลายเป็นพืน้ทีส่ร้างสรรค์ส�าหรับ
องค์กร ผ่านการน�าเสนอแนวทางงานออกแบบตกแต่ง
ภายในทีน่่าสนใจโดยสถาปนิกจาก pbm

ด้วยรูปแบบการใช้งานท่ีค่อนข้างใหม่ส�าหรบัธนาคาร
กสิกรไทย ท�าให้โจทย์ที่มีนั้นถูกก�าหนดเพียงแค่
การสร้างพืน้ท่ีการท�างานท่ีสามารถรองรบัผูค้นราว 
800 คนต่อชัน้ได้ โดยท่ียงัต้องสามารถปรับเปลีย่น
รปูแบบการท�างานได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกนั มากไป
กว่านั้น ความท้าทายส�าคัญที่ต้องเผชิญยังเป็น
เรือ่งของการจดัการกบัโครงสร้างอาคารเก่าภายใต้
งบประมาณท่ีจ�ากดั แนวคิดหลกัท่ีทาง pbm เลอืก
น�าเสนอเพ่ือตอบโจทย์ข้างต้นจงึเป็นการสร้าง “เมอืง” 
ท่ีประกอบด้วยพืน้ท่ีหลากหลายรูปแบบข้ึนมาภายใน
อาคารหลงันัน้ โดยท่ีผูใ้ช้อาคารซ่ึงมคีวามต้องการ
หลากหลายถกูแทนเป็น “ประชาชน” ของเมอืง
ดงักล่าว แนวคดิข้างต้นนีเ้องท่ีท�าให้เมือ่มนัถูกแปลง
มาเป็นกายภาพแล้ว ส่ิงท่ีเกดิขึน้จงึเป็นความแตกต่าง
หลากหลายของพืน้ท่ีการใช้งานต่างๆ ท้ังการวางยนิูต
การท�างานท่ีเหมอืนกบับ้าน การมพีืน้ท่ีส่วนกลาง
อย่างคาเฟ่ หรือส่วนสนัทนาการต่างๆ ท่ีช่วยเสรมิ-
สร้างความสนกุและความคดิสร้างสรรค์ ทางสัญจรท่ี
สือ่ถึงถนนภายในเมอืง หรือแม้แต่ศนูย์รวมของผู้คน
ท่ีกลายมาเป็นไฮไลท์ของโครงการอย่าง K-Stadium

เพราะพืน้ท่ีการท�างานในแต่ละชัน้นัน้มมีากถงึราว 
4,000 กว่าตารางเมตร การออกแบบพืน้ท่ีส�าหรบั
ผู้ใช้งานกว่า 800 คนอย่างไรให้ไม่ดูกลายเป็น
โรงงานอตุสาหกรรมจงึเป็นอกีหนึง่ความคดิส�าคัญท่ี 
pbm เลอืกน�ามาพจิารณาด้วยเช่นกัน ประกอบกบั
พฤตกิรรมการใช้งานพืน้ท่ีของผูใ้ช้อาคาร ซึง่ส่วนใหญ่
มพีืน้ฐานทางด้านไอทีน้ัน มกัจะเป็นการท�างานอยูก่บั
เพยีงคอมพวิเตอร์พกพาของตน ส่ิงท่ีท�าให้ pbm 
เลอืกน�าเสนออกมา จงึเป็นการเข้าไปปรบัวัฒนธรรม
การท�างานแบบเดิมท่ีเคยมีอยูข่ององค์กรด้วยการ

ลดขนาดพื้นที่การท�างานลง แต่การลดลงนี้ก็
ถูกทดแทนเพิ่มด้วยพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ส�าหรับ
ผู้ใช้ และเพราะการออกแบบพืน้ท่ีภายในอาคารนัน้
ไม่ใช่เพียงการตกแต่ง สิ่งที่ pbm ท�าจึงเป็นการ
ออกแบบพืน้ทีท่ี่สอดรบัไปพร้อมกนักบัการใช้งาน
ของผูค้น ตัง้แต่การออกแบบทางเดินทีช่่วยให้ไม่เกดิ
การรบกวนกนัในระหว่างสญัจร การเจาะบนัไดเพ่ิม
เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการสัญจรระหว่างชั้น 
การออกแบบห้องประชุมให้มคีวามโปร่งใสทีค้่านกบั
ความคิดเดิมของธนาคาร เพื่อลดความอึดอัดของ
พื้นที่ภายในอาคาร หรือแม้แต่การจัดการกับงาน
ระบบต่างๆ ของอาคารให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบั
พืน้ท่ีภายใน

สิง่ส�าคญัอกีหนึง่ข้อ นอกเหนอืไปจากการออกแบบ
พืน้ท่ีการท�างานท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ภายใน KBTG แล้ว คอืความใส่ใจในการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคารกสิกรไทย และ
ผูอ้อกแบบจาก pbm ท�าให้ตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการ 
องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมทัง้วสัดตุกแต่ง
ทีใ่ช้ เฟอร์นเิจอร์ประกอบอาคาร หรอืแม้แต่ประเดน็
ในเรือ่งของการประหยดัพลงังานอาคาร การออกแบบ
แสงสว่างและบรรยากาศการท�างานทีไ่ด้มาตรฐาน 
จงึกลายเป็นประเดน็ส�าคญัทีท่างผูอ้อกแบบใส่ใจ
เป็นพิเศษด้วย และแม้ว่างบประมาณการก่อสร้าง
จะมอียูอ่ย่างจ�ากดั แต่ด้วยการบรหิารจดัการการ
ออกแบบทีร่อบคอบจงึท�าให้อาคาร KBTG หลงันี้
สามารถคว้ารางวัล LEED Platinum for New 
Construction and Major Renovation มาเป็น
เครือ่งการนัตมีาตรฐานการออกแบบทีด่ไีด้ในทีส่ดุ

new creative space with its outstanding 
interior design solution being executed by 
a team of architects from pbm. 

With the rather unconventional function for 
a financial establishment such as Kasikorn-
bank, the only brief given was to create 
a workspace that could accommodate 
approximately 800 employees per floor with 
a spatial flexibility that could support future 
rearrangements of the program. In addition, 
the great challenge that the design team had 
to overcome was working with the original 
structure of the old building under a limited 
budget. The brief was conceptualized and 
materialized into the construction of a “city” 
comprised of various types of spaces where 
the building’s users become “citizens.” Such 
concept was turned into physical spaces 
filled with different kinds of functionalities 
ranging from the residence-like workspace, 
communal area in the form of a cafe, recrea-
tional areas that boost people’s sense of fun 
and imagination, circulations representing 
urban roads and streets, or even the project’s 
highlight such as the K-Stadium that func-
tions similarly to a city center where major 
events take place and community members 
come together. 

With over 4,000 square meters of capacity 
for each floor, designing a workspace for 
over 800 users without turning the place 
into an industrial factory was the idea that 
was considered and contemplated. With the 
behaviors of users whose backgrounds and 

KBTG has made its mark as a new 
hub for a startup business and 
creative technology

Innovation Campus 
area located on the 
11th Floor.

พ้ืนท่ี Innovation Campus 
ตัง้อยู่ชัน้ 11

KASIKORN Business-Technology Group
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moment of creativity is brought back to life. 
‘Flexibility’ in this sense refers to how work 
doesn’t need to have a specific pattern or 
be done by one specific team. It should be 
interchangeable, and you could be working 
on another team tomorrow, so the workspace 
should also be flexible and indefinite. There 
shouldn’t be any limitations when it comes 
to ideas and spaces. The last element is 
‘collaboration.’ Our intention is to encour-
age a collaborative approach so we wanted 
to build a space where people could have a 
casual conversation in a group or even hold 
a meeting without having to book a meeting 
room. The aforementioned is the primary 
concept that formulated the key elements 
behind the birth of the Innovation Campus. 

What exactly is Innovation Campus 
and how is it different from other 
workspaces in other branches of 
the bank?
pbm: We may have to discuss the three 
requirements in the brief we were given for 
the project. The first one was how to make 
KBTG’s space different from other branches 
of Kasikornbank, the second revolved around 
the intended work style, which Somkid 
mentioned earlier, and then there was also 
a policy about KBTG’s approach toward work 
as units with project groups’ successes and 
the development of their performances earning 
them a place in the Innovation Campus. The 
last requirement was the interpretation of 
the key word, ‘egg yolk’ which is translated 
into the K-Stadium that you see today. 
The three requirements were collectively 
materialized into the Innovation Campus 
and the way it operates is that if there’s an 
interesting project from a typical floor, it will 
be brought to the 11th floor and presented 
at the K-Stadium. So the highlight is in KBTG’s 
programming, which encourages and mo-
tivates people to come up with new, great 
projects. It’s basically a startup space and it’s 
one of the highly interesting trends in the 
business. Try imagining the Silicon Valley that 
houses a great number of groups of thinkers. 
Kasikorn is a very visionary organization 
because two years ago, when the project 
was first started, we weren’t as familiar with 
the terms startup or FinTech as we are today.

What is the relationship between 
the concept behind K-Stadium, 
which is the biggest highlight of 
the space, and the word ‘egg yolk’?
SOMKID: I wanted the space to reflect the 
idea of an egg white/egg yolk relationship. 
The thing is that KBTG’s approach toward 
work is very idea-centric. An idea is gradually 
formulated and polished until it reaches the 

climax and becomes a project, so the concept 
of the word ‘egg yolk’ refers to these new 
things being conceived from the pinnacle. 
It’s the epicenter of ideas. The ‘egg white’ 
surrounding the ‘egg yolk’ is the collabora-
tions between different teams, which con-
tribute to the birth of projects. The K-Stadium 
is the center that reflects KBTG’s core concept 
about the sharing, exchange and discussion 
of ideas. It’s the space where creativities are 
presented and activities are hosted. It’s the 
hub of thoughts and the K-Stadium itself 
is the space where KBTG’s successes are 
celebrated. 

In your opinion, which space in 
the Innovation Campus best suits 
KBTG’s personality?
pbm: The first thing that comes to mind 
when we think about KBTG is the users who 
are the IT crowd and the ‘fun energy’ they 
bring to the workspace. Think of Google or 
Yahoo’s offices. They are offices but they 
are also these super fun places. They work 
and they have fun. The idea that we had for 
the project was creating a city inside this 
building where people live. The city is com-
prised of different work units being like houses 
with the K-Café zone being a space where 
people can sit down and have a cup of coffee 
while they work or come up with new ideas. 
There is daytime and nighttime, which is 
similar to the actual way of life in a city, and 
this upbeat and industrial vibe of a modern 
city with traces of graffiti art. It’s the new 
generation’s energy. Kasikorn sees the space 
as its own Silicon Valley where new techno-
logies are conceived. We think that what 
makes KBTG so unique is that it is a bank that 
doesn’t look or feel like a bank. We tried to 
work with the design by imagining a work 
environment for the IT crowd but, while 
it is a fun space, there are boundaries and 
regulations and the sense of the space of 
a bank we can all relate to is still in the air. 

The words startup or FinTech 
have become widely recognized 
in Thailand and the world only 
recently, how were these terms 
interpreted from your point of 
view as the designer of the project?
pbm: We look at the word startup as a group 
of people who are not necessarily young 
but who have great vision and creative and 
original ideas. Startups can be a group of 
creative people in their fifties or sixties who 
have both experience and knowledge of the 
contemporary trends in the world. So our 
interpretation of the word for the design of 
KBTG isn’t this super young, fun or colorful 
space because the other keyword, FinTech 
serves the operations of the bank. Ultimately, 
the concept for the interior is materialized to 
reflect a ‘fun but serious’ workspace so the 
color scheme and materials we chose are 
not that bold. There is the tone we set for 
the overall design but we added these fun 
elements through forms, lines and graphics. 
Some people may think that we are afraid to 
use contrasting colors but these dramatic 
effects are used within the rooms and visual 
details of the graphics. 

บรรยากาศหรือรูปแบบการทำางานในลักษณะ
ใดที่ทาง KBTG เลือกนำามาใช้ภายในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีอย่าง Innovation 
Campus
SOMKID: บรรยากาศแบบไหนท่ีจะท�าให้คนท�างาน
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง แต่ก็ยัง
สามารถท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพในเวลาเดียวกัน 
เป็นโจทย์ท่ีเราต้ังข้ึนมาต้ังแต่เร่ิมโครงการ innovation 
center ก่อนท่ีจะกลายมาเป็น KBTG อย่างในตอนน้ี 
ซ่ึงเรามองว่าองค์ประกอบท่ีจะท�าให้เกิดบรรยากาศ
การท�างานแบบน้ีได้ มันจะมีอยู่ 5 องค์ประกอบ
ด้วยกัน อย่างแรกเลยคือ “ความไม่เป็นทางการ” คือ
ไม่ใช่ว่าเวลาประชุมแล้วจะต้องมีหัวหน้าเยอะแยะ 
เราอยากจะให้มัน informal มากท่ีสุด อย่างท่ีสอง
คือ “ความโปร่งใส” ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าแทบทุกห้อง
ของเราเป็นกระจกหมด ความโปร่งใสน้ีมันท�าให้
รู้สึกว่าเราไม่ต้องมีอะไรซ่อนหรือปิดบังกัน ทุกคน
เม่ือมีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้ แสดงความคิด
หรือไอเดียของตัวเองออกมาได้ โดยท่ีไม่ต้องผ่าน
หัวหน้าหรือข้ันตอนอะไร อย่างท่ีสามคือ “ความ
สร้างสรรค์” คือความเป็น innovation บางทีไอเดีย
ต่างๆ มันก็โผล่ข้ึนมาแบบ random ไม่มีเวลาชัดเจน
เท่าไร เพราะฉะน้ันเราเลยอยากให้มันมีพ้ืนท่ีท่ีคน
สามารถจะโน้ตไอเดียของตัวเองท่ีไหนก็ได้ อาจจะ
ตามเสา ตามกระจก คือเราอยากให้คนไม่ท้ิงไอเดีย
ของตัวเอง แล้วการท่ีเราโน้ตมันไว้ตามจุดต่างๆ 
พอเรามาเห็นมันก็คล้ายๆ ว่าจะช่วยปลุกความคิด
สร้างสรรค์ข้ึนมาได้อีกคร้ังหน่ึง อย่างท่ีส่ีคือ “ความ
ยืดหยุ่น” ความยืดหยุ่นในท่ีน้ีหมายความว่า การ
ท�างานมันไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง หรือจะต้องเป็นของทีมใดทีมหน่ึง มันสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตลอด พรุ่งน้ีเราอาจจะอยู่อีกทีมหน่ึง
ก็ได้ เพราะฉะน้ันพ้ืนท่ีการท�างานเองมันก็ควรท่ีจะ
ต้องยืดหยุ่นและถูกโยกย้ายได้ตลอดเช่นกัน ไม่จ�ากัด
ท้ังไอเดียและสถานท่ี อย่างสุดท้ายคือ “ความร่วมมือ” 
ด้วยความท่ีเราอยากจะให้การท�างานเป็นไปในลักษณะ
ของการท�างานร่วมกัน เพราะฉะน้ันแล้วเราเลยอยาก
ให้มันมีพื้นที่ที่คนจะสามารถมานั่งคุยกันเป็นกลุ่ม 
หรือประชุมกันได้ โดยที่ไม่ต้องไปคอยรอดูว่าห้อง
ประชุมนั้นว่างหรือเปล่า ซึ่งจากที่พูดมาทั้งหมดนี้ 
เราคิดว่ามันเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่บอกว่าอะไรคือ
องค์ประกอบส�าคัญของการท่ีเราจะสร้าง Innovation 
Campus ข้ึนมา

จริงๆ แล้ว Innovation Campus คือ
อะไร แล้วมันต่างจากพื้นที่การทำางานของ
สำานักงานอื่นๆ อย่างไรบ้าง
pbm: อาจจะต้องพูดถึงโจทย์ท่ีเราได้รับท้ัง 3 ข้อ
ก่อน ข้อแรกคือว่าจะท�าอย่างไรให้พ้ืนท่ีของ KBTG 
น้ันต่างออกไปจากของท่ีมีอยู่เดิมในส�านักงานอ่ืนๆ 
ของกสิกร ข้อท่ีสองเป็นรูปแบบการท�างานอย่างท่ี
คุณสมคิดกล่าวไว้ แล้วก็จะมีนโยบายว่าการท�างาน
ของท่ีน่ีน้ันจะเป็นยูนิต จะมีกลุ่มโปรเจ็คต์ต่างๆ ท่ี
เม่ือเขาประสบความส�าเร็จก็จะได้พัฒนาต่อแล้วข้ึน
มาอยู่ที่ชั้น Innovation Campus นี้ ส่วนโจทย์
ข้อสุดท้ายคือการตีความคอนเซ็ปต์ส�าคัญอย่างค�าว่า 
“ไข่แดง” ท่ีกลายออกมาเป็น K-Stadium อย่างท่ีเรา
ได้เห็นกัน ซ่ึงโจทย์ท้ัง 3 ข้อท่ีพูดถึงน้ี เม่ือมันรวมกัน
ก็จะกลายออกมาเป็น Innovation Campus แล้วด้วย
รูปแบบการท�างานของท่ีน่ีท่ีเม่ือมีโปรเจ็คต์ไหนจากช้ัน 
Typical Floor ท่ีได้รับความสนใจ มันก็จะถูกผลักดัน
ให้ได้ข้ึนมาอยู่ท่ีช้ัน 11 น้ี เพ่ือท่ีไอเดียจะได้ถูกน�าเสนอ
ที่ K-Stadium เลยเป็นไฮไลท์ว่าตัวโปรแกรมของ 
KBTG มันช่วยเสริมให้คนมี motivation ในการ
สร้างสรรค์โปรเจ็คต์ให้เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ มันก็เป็น
เทรนด์หน่ึงของธุรกิจท่ีก�าลังได้รับความสนใจเลยใน
เร่ืองของ Startup อาจจะลองนึกถึงภาพของ Silicon 
Valley ท่ีก็จะมีกลุ่มคนท่ีคิดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด 
จุดน้ีต้องมองว่าผู้ใหญ่ทางกสิกรมองอนาคตไกลมาก 
เพราะความจริงเมื่อ 2 ปีก่อนที่โปรเจ็คต์นี้เพิ่งเริ่ม 
เรายังไม่ชินกับค�าว่า Startup หรือ FinTech อะไร
ประมาณน้ีเท่าไรเลย

แนวความคิดหลักที่อยู่เบื้องหลัง K-Stadium 
ซึ่งเป็นส่วนไฮไลท์สำาคัญของพื้นที่ในชั้นนี้นั้น 
เกี่ยวข้องอย่างไรกับคำาว่า ‘ไข่แดง’
SOMKID: คือผมอยากจะให้พ้ืนท่ีช้ันน้ีมันสะท้อน
เร่ืองของ ไข่แดงไข่ขาว ออกมา เพราะว่าการท�างาน
ของท่ีน่ีมันจะต้องออกมาจากไอเดีย ค่อยๆ ป้ันข้ึนมา
จนถึงจุดไคลแมกซ์ แล้วคลอดออกมาเป็นโปรเจ็คต์
ได้ เพราะฉะน้ันคอนเซ็ปต์ของค�าว่า ‘ไข่แดง’ เลย
จะหมายถึง ส่ิงใหม่ๆ ท่ีก�าลังจะคลอดออกมาจากจุด
ไคลแมกซ์น้ัน เป็นศูนย์รวมของไอเดียท่ีหลากหลาย 
ส่วน ‘ไข่ขาว’ ท่ีอยู่รอบๆ ไข่แดงก็จะหมายถึง การ
ท�างานในระหว่างทีมต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดไอเดีย
นั้นขึ้นมา ตัว K-Stadium นี้มันเลยจะเป็นเหมือน
จุดศูนย์กลางท่ีช่วยสะท้อนคอนเซ็ปต์ส�าคัญท่ีว่าของ 
KBTG คือพอมีไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้น มันก็จะถูกน�า
มาพูดคุย น�ามาแสดงที่ตรงนี้ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ แล้วนอกจากมันจะเป็นศูนย์รวมของไอเดีย
แล้ว K-Stadium เองยังต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกใช้เพ่ือการ
เฉลิมฉลองความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนของ KBTG ได้ด้วย

ผู้ออกแบบคิดว่าสเปซใดใน Innovation 
Campus ที่ออกแบบมาแล้วสามารถสะท้อน
บุคลิกความเป็น KBTG ออกมาได้มากที่สุด
pbm: ตอนแรกท่ีเราคิดถึง KBTG เราก็พยายาม
คิดว่าเม่ือเรามองกลุ่มผู้ใช้งานซ่ึงเป็นกลุ่มคน IT แล้ว 
เรานึกถึงอะไร “ความสนุกสนาน” เป็นส่ิงท่ีเรานึกถึง
เป็นอย่างแรก อาจจะดูได้จากออฟฟิศของ Google 
หรือจะของ Yahoo ก็ดี ท่ีจะมีความสนุกสนานมากๆ 
แต่ก็เป็นความสนุกท่ีท�างานได้ด้วย เราเลยลองมา
คิดดูว่าจะสร้างเป็นเมืองไปเลยไหม สร้างเมืองใน
อาคารน้ีไปเลย ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ในน้ีจริงๆ มีโซน
ท�างานเป็นยูนิตย่อยๆ เหมือนกับบ้านเล็กๆ หลายๆ 
หลัง มีโซน K-Cafe ท่ีคนสามารถมาน่ังคิดงานไปด้วย
กินกาแฟไปด้วย มีโซนกลางวันกลางคืนเหมือนกับ
เมืองจริงๆ มีบรรยากาศแบบกราฟิต้ีให้มันมีความ
เป็นเมืองสมัยใหม่ แบบท่ีมีกล่ินอายของความเป็น 
industrial อยู่ด้วย เป็นความสนุกสนานของคนรุ่นใหม่ 
ซ่ึงทางกสิกรเองเขาก็มองว่ามันเป็นเหมือน Silicon 
Valley เป็นแหล่งผลิตเทคโนโลยีในมุมของเขา เราคิด
ว่าเสน่ห์ของ KBTG อยู่ตรงที่มันเป็นธนาคารที่
ไม่เหมือนธนาคาร เพราะเราก็พยายามออกแบบ
โดยท่ีนึกถึงบรรยากาศของคนท�างาน IT เป็นหลัก 
แต่มันก็ไม่ได้สนุกสนานแบบ IT เกินไปจนไม่มี
กรอบ ไม่มีระเบียบ ไม่มีกลิ่นอายของความเป็น
ธนาคารเหลืออยู่

จริงๆ คำาว่า Startup หรือ FinTech มันก็
เพิ่งจะเข้ามาเป็นที่รู้จักในบ้านเรา หรือแม้แต่
ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้เอง ทางผู้ออกแบบ
เลือกที่จะตีความคำาว่า Startup นี้อย่างไร
pbm: ค�าว่า Startup ที่เรามองมันไม่ได้แปลว่า 
กลุ่มคนที่เป็นวัยหนุ่มสาว แต่มันหมายถึงคนที่มี
วิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ 
คือ Startup อาจจะเป็นคนวัย 50-60 ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ ใหม่ๆ มีประสบการณ์และความรู้
ท่ีก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลาก็ได้ เพราะฉะน้ันค�าว่า 
Startup ที่เราตีความออกมาเป็นงานออกแบบ
ของ KBTG มันเลยจะไม่ใช่ออฟฟิศที่ต้องวัยรุ่นจ๋า 
สนุกสนาน สีสันฉูดฉาด เพราะส่วนหน่ึงมันยังมี
ค�าว่า FinTech ท่ีรองรับกับพฤติกรรมของธนาคาร
อยู่ด้วย ดังน้ันรูปลักษณ์ท่ีออกมาในงานอินทีเรีย
มันเลยจะต้องสะท้อนว่า “สนุกแต่จริงจัง” โทนสี
ต่างๆ วัสดุท่ีใช้มันเลยจะไม่ได้ฉูดฉาดมาก คือโดย
แก่นของมันก็ยังคุมโทนอยู่ แต่เราเลือกท่ีจะเพ่ิม
ความสนุกเข้าไปให้มากข้ึนด้วยเส้นสายต่างๆ รวมท้ัง
งานออกแบบกราฟิกท่ีเข้ามาช่วยเสริมด้วย คนอาจจะ
คิดว่าเราไม่กล้าใช้สีท่ีตัดกัน แต่จริงๆ แล้วสีฉูดฉาด
พวกนั้นเราแอบเอาไปใช้ภายในห้องกับในงาน
กราฟิกแทน

What is the vibe or style of the work 
environment that KBTG wanted for 
its organization, especially for a 
space like Innovation Campus?
SOMKID: We wanted the kind of atmosphere 
that inspires people to be original and creative, 
while at the same time encouraging them 
to contribute something to the organization 
with their full potential. This was the task 
we set out to achieve since the beginning of 
the design of the Innovation Center, before 
it was developed into KBTG as we know it 
today. There are five elements that make such 
a work environment possible. ‘Informality’ was 
one of our intentions as we aimed to keep 
the overall vibe as informal as possible. For 
instance, in meetings, workplace hierarchies 
are toned down because we don’t want 
everyone to feel like they are talking to their 
boss or someone else’s boss all the time. 
‘Transparency’ was translated into the trans-
parent glass walls and partitions we used 
within the space to make people feel like 
there is nothing to hide or be kept from each 
other and every problem and idea can be 
openly discussed without having to go through 
any conventional protocol or conference 
with the ‘boss.’ ‘Creativity’ is the innovative 
nature of ideas, which sometimes emerge 
randomly, so we wanted to create a space 
where the staff could note down their thoughts 
at any time and anywhere that they wanted. 
It could be on a column or a glass wall. 
We don’t want people to throw away their 
ideas and when they leave notes in differ-
ent places to be seen again later, it’s like that 

Somkid Jiranuntarat, 
Vice Chairman of 
KASIKORN Business-
Technology Group

คณุสมคดิ จริานนัตรัตน์ 
รองประธานบริษทั 
KASIKORN Business-
Technology Group

We don’t want people 
to throw away their ideas 
and when they leave notes 
in different places to be 
seen again later, it’s like 
that moment of creativity 
is brought back to life

This is a bank that 
doesn’t look like a bank

When informality, transparency, creativity, flexibility 
and collaboration come together, the ‘fun but 
serious’ vibe of KBTG’s Innovation Campus arises

Innovation Campus 11th floor
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02-04 The working 
space environment 
was designed with 
a particular focus 
on the notion of 
‘transparency’ and 
graphic design in 
order to generate a 
proper motivating 
atmosphere fit for 
fostering creativity.

ห้องท�างานทีถู่กออกแบบ
สภาพแวดล้อมจากค�าว่า 
‘ความโปร่งใส’ ผสมผสาน
กบัการใช้กราฟิกทีช่่วย
สร้างบรรยากาศของการ
มคีวามคิดสร้างสรรค์

01 The space and 
environment were 
designed with the 
intention of creating 
a casual atmosphere 
that would be able 
to reinforce the 
user’s creativity 
and maximize their 
working potential.

การออกแบบ space 
และ environment ทีส่ร้าง
บรรยากาศให้คนท�างาน
มคีวามคิดสร้างสรรค์ 
เป็นตวัของตวัเอง แต่ก็
ยงัสามารถท�างานได้อย่าง
เตม็ศักยภาพ

01

03

0402
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05-07 K-Stadium 
is an area for show-
casing ideas. The 
design was initi-
ated from a concept 
known as ‘egg yolk’ 
and ‘egg white,’ 
where the represen-
tation of the latest 
ideas are showcased 
as they are built into 
concrete form. 
The space further 
represents the pro-
cess of collabora-
tion between each 
team, which often 
generates some-
thing new.

K-Stadium พ้ืนทีท่ีเ่ป็น
เสมอืนจดุศนูย์กลางในการ
แสดงไอเดยีและผลงาน
ผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ 
ซึง่ K-Stadium นีถ้กูสร้าง
มาจากคอนเซป็ต์ของความ
เป็น ‘ไข่แดง’ และ ‘ไข่ขาว’ 
ทีเ่ป็นตวัแทนของสิง่ใหม่ๆ 
ทีก่�าลังจะคลอดออกมาจาก
จดุศูนย์กลาง และการ
ท�างานในระหว่างทีมต่างๆ 
ทีช่่วยสนบัสนนุให้เกดิ
ไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา

05

06 07
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08-10 The casual 
atmosphere of the 
Innovation Campus 
motivates users’ 
creativity. In this 
area, one is allowed 
to write down any 
idea directly on the 
surface of the glass 
or even the poles.

บรรยากาศสบายๆ ใน
บริเวณ  Innovation 
Campus ที่ตอบรับ
การเกิดขึน้ของความคิด
สร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา 
โดยทีผู่ใ้ช้งานสามารถโน้ต
ไอเดียทีเ่กิดข้ึนทีไ่หนก็ได้ 
เช่น ตามเสาหรอืกระจก 

11 The meeting 
room’s atmosphere 
depicts the notion 
of transparency.

บรรยากาศของห้องประชุม
ท่ีสะท้อนแนวคิดของความ
โปร่งใส
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12-13 The meeting 
room with a trans-
parent atmosphere 
and colorful tones 
that help to effi-
ciently reduce any 
intensity creating a 
welcoming environ-
ment for meetings.

ห้องประชมุทีเ่น้น
บรรยากาศของความ
โปร่งใส ทีม่าพร้อมกบั
สสีนัท่ีช่วยลดบรรยากาศ
ความตึงเครยีดในระหว่าง
การประชมุ
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The pbm 
designer team.

ทมีออกแบบจาก pbm

เมืองๆ หนึ่งให้กับประชากร หรือก็คือผู้ใช้อาคาร 
ได้อาศยัอยู ่ซึง่พอมาต่อยอดกบัค�าว่า “ประชากร
ในเมอืง” มนักจ็ะมาพร้อมกับความหลากหลาย ท้ัง
ด้วยวัย ด้วยความชอบ ความต้องการ หรือด้วย
พฤติกรรมต่างๆ ยิง่จ�านวนประชากรมมีาก ความ
หลากหลายกย็ิง่มากตาม เพราะฉะนัน้การจดัการ
ให้ความหลากหลายนั้นสามารถอยู่ภายในพื้นที่
เดยีวกนัได้ มนัจงึเป็นเร่ืองท่ีเราต้องพจิารณา และ
ประยกุต์เข้าไปกบัการออกแบบพืน้ท่ีต่างๆ ส่วนอกี
เรือ่งท่ีเป็น challenge ส�าคญัส�าหรบัเรา คือการท่ี
โปรเจค็ต์นีเ้ป็นการปรบัปรงุอาคารเก่า ท่ีนอกจาก
ความสูง floor to slab จะค่อนข้างต�า่แล้ว (3 เมตร) 
อาคารนีย้งัยาวมากๆ อกีด้วย (120 เมตร) การท่ี
จะออกแบบพืน้ท่ีให้มคีวามโปร่งไปพร้อมๆ กับการ
ลดทอน scale ของพืน้ท่ีเพือ่สร้างความสบายในการ
ท�างานมันเลยกลายมาเป็นความท้าทาย ซ่ึงตรงนี้
เองท่ีความรูท้างด้านงานระบบมนัเข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในการแก้ปัญหาต่างๆ และถงึแม้ว่าในทีแรก
หลายๆ ฝ่ายจะไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ก็โชคดท่ีีตอน
ประชมุมผีูบ้ริหารท่านหน่ึงเอ่ยข้ึนมาว่า “ไม่คิดท่ีจะ
เรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ กนัเลยเหรอ” จนทุกคนรับฟังมากข้ึน 
และท�าให้งานออกมาอย่างท่ีเหน็ตอนน้ี ซึง่เราเอง
กไ็ด้พสิจูน์และท�าให้พวกเขาเชือ่ด้วยเหมอืนกนัว่า
สิง่ท่ีเราคดิอยูน่ัน้มนัเป็นอย่างไร งานระบบต่างๆ 
มนัเลยถกูท�า mockup ขึน้มาแสดงให้เหน็ท้ังหมด

บางคนอาจจะถามว่าเป็นอินทีเรีย ท�าไม่ต้องไป
ค�านึงถึงงานระบบมากขนาดนี้ มันไม่ใช่หน้าที่ของ
วิศวกรหรอ แต่เอาเข้าจริงเรามองว่างานดีไซน์
มนักคื็อ “การจัดระเบียบ” ถ้าเราจดัมนัได้ดตีัง้แต่
แรก ผลลพัธ์ท่ีได้มนักจ็ะมีประสทิธภิาพมากท่ีสดุ 
การท่ีเราลงรายละเอยีดกบัแนวทางการเดนิท่องาน
ระบบต่างๆ ให้เส้นสายมนัเป็นระเบียบ สอดคล้องกนั
ไปกบังานออกแบบภายใน ก็เพราะเราไม่อยากให้
ของพวกน้ีมนัเป็นภาพลบ เราอยากให้มันช่วยส่งเสริม
มากกว่า อาจจะโชคดด้ีวยท่ีเราม ีknow-how จาก
การท�างานมานานและพืน้ฐานด้านช่างก่อสร้างของ 
pbm ท�าให้การร่วมงานกับวิศวกรมันไม่ใช่เรื่อง
ล�าบากสักเท่าไร

อยากให้ช่วยเล่าถึงรายละเอียดในเรื่อง
ของวัสดุ สี แสงไฟ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
สักหน่อย ว่าองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเลือกมา
มันความพิเศษอย่างไร
pbm: พูดตามตรงว่านีเ่ป็นโปรเจค็ต์ท่ีเราสนุกมาก 
อาจจะเพราะพ้ืนท่ีมนัมขีนาดใหญ่ เลยท�าให้เราได้มี
โอกาส explore ของต่างๆ เยอะมาก อย่างงาน 
workstation เรากต็ัง้โจทย์กบั supplier และจบัเวลา
ว่าใครจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะในพื้นที่
ที่เราก�าหนดได้เร็วที่สุด ซึ่งตัวที่ได้เราก็น�ามาเป็น
ส่วนประกอบหลักของโครงการ เร่ืองวสัดเุรากเ็ลอืก
ของทีผ่ลติและหาได้ง่าย มคีวามสวยงาม แต่กย็งัอยู่
ภายใต้งบประมาณที่ก�าหนด เพราะโครงการนี้ 
งบประมาณเองก็เป็น challenge เช่นกัน การใช้
โทนสขีองวสัดตุ่างๆ นัน้ เรากเ็ลอืกใช้สกีลางๆ เพือ่
ให้เหมาะกบัผูใ้ช้ท่ีหลากหลาย มกีารแทรกสีท่ีสดใส
เข้าไปกบัเฟอร์นเิจอร์ลอยตวั เพือ่ให้บรรยากาศ
โดยรวมของพืน้ท่ีมนัมคีวามสนกุและสดชืน่ขึน้มา 
หรอืแม้แต่แสงประดษิฐ์ภายในอาคารเรากม็กีาร
ท�า mockup ขึน้มาเพือ่ดูว่าแสงแบบไหนท่ีถกูและดี
ท่ีสดุ ซึง่เรากต้็องมาท�าความเข้าใจเรือ่งแสงภายใน
อาคารกบัเจ้าของโครงการอยูเ่หมือนกนั เพราะเรา
อยากให้บรรยากาศภายในมันสวยงาม ไม่กระด้าง
เกนิไป ด้วยการใช้อณุหภมูขิองแสงท่ีต่างกนั แต่ใน
มมุของเขากจ็ะไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเขากจ็ะมองเหน็
เป็นแสงสเีดยีว

สิ่งที่ทำาให้ชั้น Public และ Typical Floor 
ในโครงการ KBTG Building แห่งนี้ต่าง
ออกไปจากอาคารสำานักงานอื่นๆ คืออะไร
pbm: หลักๆ แล้ว สิง่ทีท่�าให้ KBTG แตกต่าง
จากการออกแบบส�านกังานอืน่ๆ มอียู่ด้วยกนั 2 
ประเดน็ ประเดน็แรกเป็นเร่ืองของความ flexible 
ของพืน้ที ่ซึง่โจทย์ทีท่างกสกิรให้มาคือพืน้ทีส่่วน
ท�างานน้ันจะต้องสามารถรองรับการปรับเปลีย่น
รูปแบบของโต๊ะท�างานได้ตลอดเวลา ซึง่นัน่ท�าให้เกดิ
ปัญหาตามมาว่า เราจะเดนิสายของงานระบบมายัง 
workstation ต่างๆ ได้อย่างไร แถมข้อจ�ากดัเร่ือง
การไม่ให้ใช้พืน้ยก (raised floor) ภายในอาคาร
ยังเป็นอะไรท่ี challenge เรามาก เพราะถึงแม้ใน
อาคารหลงัอืน่ๆ ของกสกิรจะใช้มนัแล้วตอบโจทย์ 
แต่มนัก็จะมปัีญหาเร่ืองของระดบัความสงู หรือ
การท่ีหนแูละแมลงเข้าไปอยู่ได้ตามมา แถมถ้าพูด
เร่ืองความ flexible ของพ้ืนทีก่ย่ิ็งยาก เพราะต้อง
มาคอยรื้อพื้นที่นั้นใหม่หมด เราเลยเลือกเสนอ
แนวทางนี ้ส่วนประเดน็ทีส่องเป็นเร่ืองการออกแบบ
ส่วนท�างาน คือเราจะท�าอย่างไรให้ผู้ใช้มีพื้นที่ที่
สามารถพูดคยุ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพ่ือต่อยอด
ไอเดีย และกระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ได้ เราเลยใส่ 
facility ทีม่าช่วยรองรับกจิกรรมต่างๆ เหล่านัน้
เข้าไป มห้ีองประชมุย่อย มโีซน Creative Box มี
ห้อง recreation area มพีืน้ทีท่�างานในสวน ซ่ึง
นัน่ท�าให้ KBTG Building นีม้นัเป็นออฟฟิศท่ีต่าง
ออกไปจากโครงการอืน่ๆ

สเปซหรือองค์ประกอบใดบ้างที่ทางผู้ออกแบบ
คิดว่ามีความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความน่าสนใจด้วยไม่แพ้กัน
pbm: เราตัง้ใจออกแบบพ้ืนทีใ่ห้ผู้ใช้อาคารได้มี
ปฏสัิมพนัธ์กนั เพือ่สร้างบรรยากาศของ creative 
แต่ประเดน็ท่ีมนั challenge เราก็คอื พืน้ท่ีต่างๆ 
และการตกแต่งภายในเหล่าน้ันมนัจะท�าให้ผู้ใช้เขามี
ปฏสัิมพนัธ์กนัได้จริงๆ หรือเปล่า... เราเปรียบเทียบ
การออกแบบโปรเจ็คต์นี้เหมือนกับการออกแบบ

What differentiates the Public and 
Typical Floor of the KBTG Building 
from other office buildings?
pbm: Mainly, there are two issues that make 
KBTG different from other office buildings. 
The first involves the flexibility of space. 
The brief Kasikornbank gave us was that the 
office space had to be adjustable in order to 
accommodate future changes of the spatial 
program and functionality. The problems 
we had to deal with ranged from how the 
system work of the workstations would be 
installed, and the limitation concerning the 
prohibition of the use of a raised floor within 
the interior space was also a great challenge 
because while such system may work in other 
Kasikorn buildings, there are often problems 
about the height level and pests such as rats 
and bugs that follow. It made flexibility of 
space something that was even harder to 
achieve because we had to redo the entire 
floor. So this is the solution that we proposed. 
The second issue was the design of the office 
space. We had to figure out a way to create 
a space that stimulates conversations, the 
kind of work environment that encourages 
people to exchange and develop ideas and 
be creatively driven. We decided to add facili-
ties that are able to accommodate different 
activities such as the small meeting rooms, 
a creative zone, recreation area and a work 
in the garden space and, collectively, these 
elements contribute to KBTG’s unique cha-
racteristics that are not like other offices. 

Which space or composition do you 
find to be challenging and interesting 
at the same time?
pbm: We intended to design the kind of space 
where users can interact. It’s the facilitation 
of a creative atmosphere. But the challenge 
for us was if these interior spaces could really 
enhance users’ interactions like we wanted 
them to. We compared the design of this 
project to how a city is planned with users 
being the population who live in it. The phrase 
‘citizens in the city’ comes with a diversity 
of ages, preferences, needs and behaviors. 
The larger the population, the greater the 
diversity, so in order to manage that and in 
order for everything to coexist within the 
same space was something we had to care-
fully consider and apply to the design. Another 
important challenge for us was the fact that 
this project is a renovation of an old building 
whose original structure came with a rather 
low floor to slab height (3 meters) and an 
incredible length of the floor plan (120 meters). 
To design a space with great spaciousness 
while lessening the scale to render the most 

appropriate level of comfort, that was also 
a challenge. Our knowledge and experience 
in the system work played a significant role in 
solution finding. There were some disagree-
ments at first but luckily at one of the meetings, 
one of the executives said to everyone there, 
“Don’t you guys want to learn new things for 
a change?” and it got a lot of people to listen 
to our ideas more, consequentially leading to 
the final result that you see today. We proved 
and presented our ideas to the client by 
showing them how everything would turn 
out, which explains why we made many 
mock-ups of the system works throughout 
the design process. 

We get asked all the time why we, as the 
interior designer, take system work so seri-
ously when it should be the engineer’s job to 
worry about. Essentially, to us, design is ‘or-
ganization.’ If you do it right in the first place, 
it’s very likely that the result will be the most 
effective. We pay great attention to the 
details of the system works, organizing and 
managing wires and cords to best comple-
ment the interior space because we don’t 
want them to create a negative image within 
the overall spatial program. We are lucky to 
have the know-how from our extensive 
experiences and backgrounds in construction, 
so working with the engineer wasn’t that 
much of a hassle. 

Could you tell us about the details 
of the materials, colors, lighting or 
furniture and what’s special about 
these elements that you used within 
the project?
pbm: This was a very fun project for us 
perhaps because of the scale of the space, 
which is so big that it allows for us to explore 
so many elements. Take the workstation, for 
example, we briefed the suppliers, gave them 
the layout and the space and then waited to 
see who could deliver the fastest readjust-
ment. The one we chose ended up being 
used as the main composition of the project. 
The materials are easily manufactured and 
locally available. They’re beautiful but fit the 
budget we were given because for this project, 
the budget itself was also a challenge. The 
color scheme of the materials is neutral so 
that it suits the variety of users that the space 
accommodates. The more colorful element 
comes in the form of loose furniture so that 

A place where the kBTG 
collaborates and interacts

By turning a ‘private space’ into 
a ‘communal space,’ KBTG has 
become what everyone has always 
wanted but never knew before

พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมานั้น 
สามารถรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารได้
มากน้อยเพียงใด และผลตอบรับของผู้ใช้เป็น
อย่างไรบ้าง
pbm: ต้องบอกก่อนพืน้ทีใ่นชัน้ Typical นัน้ค่อนข้าง
แออัดพอสมควร คอืมปีระมาณ 4,800 ตารางเมตร 
ส�าหรบัรองรบัผูใ้ช้ 850 คนต่อช้ัน และอย่างทีบ่อกว่า
เราตั้งใจออกแบบให้ได้พื้นที่ส่วนกลางที่เยอะที่สุด 
เพือ่ให้เกดิการปฏสิมัพันธ์กนัมากกว่าเดมิ ดงัน้ัน
เราเลยต้อง “ลดพืน้ทีส่่วนตวั” ของผูใ้ช้แต่ละคนลง 
เพื่อ “เพิ่มพื้นที่ส่วนรวม” ให้มากขึ้น ซึ่งจริงๆ 
จดุมุ่งหมายของมนัคอืการน�าเสนอบรรยากาศการ
ท�างานอีกรปูแบบ ทีฉ่กีไปจากวฒันธรรมองค์กรของ
ธนาคารทีม่อียูเ่ดมิ คอืเมือ่ก่อนการท�างานมนัอาจจะ
มีเส้นแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างพื้นที่ท�างาน 
ห้องประชมุ กับพืน้ทีรั่บประทานอาหาร สิง่ทีเ่ราท�า
เลยจะเป็นการตัง้ค�าถามว่าจะท�าอย่างไรให้ทัง้ 3 
กจิกรรมนัน้มนัสามารถ blend ไปด้วยกนัได้ ผลที่
ได้มนักเ็ลยกลายเป็นพืน้ทีท่�างานแบบใหม่ทีส่ามารถ
ประชมุไปด้วย นัง่ทางกาแฟไปด้วยได้ หรอืการมี
โซฟาน่ังประชมุโดยทีม่บีอร์ดส�าหรับตดิไอเดยีอยู่
ด้านข้าง หรอื Creative Box ทีอ่าจจะเป็นพ้ืนที่
ท�างานท่ีมอีสิระมากขึน้ แต่กย็งัมคีวามสงบอยู ่หรอื
แม้แต่ห้องโทรศัพท์ทีม่นัก็มาช่วยตอบความต้องการ
ความเป็นส่วนตัวให้กับพวกเขาได้อยู่เหมือนกัน 
แล้วจากผลตอบรับที่เราเห็น ทั้งการใช้งานที่เต็ม
ตลอด หรอืการทีค่นไม่ยอมนัง่ท�างานทีโ่ต๊ะตัวเอง
แล้วมปีฏสิมัพนัธ์กนัมากขึน้ มนัเหมอืนเราได้สร้าง
พืน้ท่ีส่วนรวมทีล่กึๆ แล้วพวกเขาต้องการมาตลอด 
แต่ไม่รูม้าก่อนว่ามนัเป็นอย่างไรขึน้มา

the overall vibe is still fun and energetic. We 
even made mock-ups of the artificial light 
to see which would be the best lighting solu-
tion, both cost and function wise. Lighting 
design is also something we had to discuss 
with the owner because we wanted the space 
to have a nice ambience with the light not 
being too stiff and for that to happen, we 
had to use light of different temperatures. 
Initially, they wouldn’t understand why that 
would be necessary because to them all 
lights are pretty much the same. 

How is the capacity the communal 
areas in terms of its ability to accom-
modate users and what has the 
feedback been like so far?
pbm: The space on a Typical Floor is pretty 
limited. With 4,800 square meters, each floor 
has to accommodate 850 people. As men-
tioned earlier, we intended for the design to 
have a maximized communal space in order 
to effectively encourage users’ interactions. 
As a result of that, what we had to reduce 
was the ‘private space’ of each user so that 
the communal space could be optimized. 
The actual goal is to present a new work 
environment that is different from the bank’s 
organizational culture. The workspace used 
to have definite grids and those grids divided 
employees’ personal workspaces, meeting 
rooms and pantry from each other, so what 
we did was figure out how to blend these 
three activities together. The result is a new 
workspace where people can have coffee 
or sit on a sofa while having a meeting with 
an idea board nearby. The Creative Box offers 
more freedom to the workspace but there’s 
also a sense of peacefulness that users want. 
Even the telephone room is a space that 
serves the users’ needs for privacy. As for the 
feedback, the spaces are always fully used. 
Employees interact more and their work-
space is no longer confined to their desks. 
It’s like we created this communal space that 
everyone has always wanted but never knew 
what it would or could be like. 

Essentially, to us, design is 
‘organization.’ If you do it right 
in the first place, it’s very likely 
that the result will be the 
most effective

Public & Typical Floor
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14  The working 
stations can be 
transformed into 
various additional 
patterns.

ส่วนของ workstation 
ทีส่ามารถปรับเปลีย่น
รูปแบบของโต๊ะทีอ่ยู่ใน
พ้ืนท่ีได้

15 Common color 
tones used through-
out the space create 
a convenient atmos-
phere that supports 
various kinds of 
activities.

บรรยากาศโดยรวมของ
พ้ืนท่ีท่ีเน้นการเลือกใช้
สกีลางๆ เพ่ือให้เหมาะกบั
ผูใ้ช้ท่ีหลากหลาย

14
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16 A Creative Box 
designed for users 
who require an area 
free of disruption.

Creative Box พ้ืนท่ี
บ่มเพาะไอเดียส�าหรบั
ผูท้ีต้่องการความสงบ

17 The casual and 
relaxed atmosphere 
of the meeting 
room is open in 
terms of both its 
visual nature and 
the creativity it 
fosters. 

ห้องประชุมท่ีเน้นความ
โปร่งใส และให้บรรยากาศ
ไม่เป็นทางการ เพ่ือลดการ
ปิดก้ันของการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์

18 The common 
space designed for 
multipurpose use.

พื้นที่ส่วนรวมที่ถูก
ออกแบบให้รองรับ
การใช้งานทีห่ลากหลาย
แต่ยังสามารถ blend 
การใช้พื้นที่ในลักษณะ
ต่างๆ เข้าด้วยกันได้

17
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TYPICAL FLOOR
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1  lift hall
2  workspace
3  meeting room
4  creative box
5  recreation area
6  utilities room
7  stairhall
8  wc
9  recycle garbage

19 The artificial 
lights were installed 
on the ceiling above 
the stairway in order 
to simulate natural 
light.

ช่องบนัไดทีใ่ช้แสงประดิษฐ์
ส่องลงมาจากด้านบน เพ่ือ
ให้ความรู้สกึเสมอืนมช่ีอง
รับแสงธรรมชาตจิากดาดฟ้า

19
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PUBLIC FLOOR: Ground floor plan
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1   main entrance
2  lift hall
3  conference center
4  canteen
5  recycle garbage
6  wc
7  n/a

20-21 Common 
colors and materi-
als were used in the 
main hall in order 
to make the space 
suitable for any 
purpose.

พ้ืนท่ีโถงกลางท่ีเลือกใช้วัสดุ
สีเรียบง่ายเป็นกลาง เพ่ือ
ให้สามารถเข้ากับลักษณะ
ของกิจกรรมและการใช้งาน
ท่ีหลากหลายได้ทุกรูปแบบ

22 Meeting Room.

ห้องประชมุ

23 A pantry area in 
the cafeteria.

พ้ืนท่ีส�าหรับเตรียมอาหาร
ในส่วนของโรงอาหาร

20

22

23

21 5 m
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How did you translate the brief given 
by the owner (Kasikornbank) into 
the building’s environmental graphic 
that reflects the organization’s 
image so well?
pbm: The brief wasn’t that complicated. 
The client told us to design something that 
would be fun and communicate well and 
comprehensively. As the project’s interior 
designer, we wanted for the graphic to best 
complement and reflect the building’s interior 
concept. We achieved that through the use of 
colors and materials that stylistically resonate 
each area’s interior characteristics and func-
tionalities. We gave special regard to the 
range of the installation and how they have to 
align with the interior lines and the materials’ 
joints. The client gave us very few limitations. 
There was an issue about the CI, in which 
the font we used had to be Kasikorn’s own 
specific font. The main signs also needed to 
contain three languages, Thai, Chinese and 
English. That was pretty much it. They were 
very open about the colors and materials 
we used but we did give them a variety 
of options to choose from - both those 
developed from the bank’s logo and from 
the style and concept of the building itself. 
Finally, the option we all agreed upon to 
develop was the graphic that would reflect 
KBTG and its FinTech operation through 
the use of a circle. This particular circle is 
a reference to Kasikornbank’s logo, which is 
the symbol of infinite fertility and harmony. 
Design wise, we think that the form is simple 
and easy to understand. It has this sense of 
completeness that is both dynamic and static. 
It’s fun but it can be serious at the same time, 
and that is what KBTG is all about  –  a fun, 
talented and dedicated organization.  

Do you feel that your design makes 
the brand and identity of KBTG to 
be more palpable?
pbm: Firstly, I should tell you about the scope 
of our responsibility that encompassed the 
signage, the wayfinding system, a patterned 
film and the graphic, which is a part of the 
interior design. It isn’t exactly branding because 
our design isn’t used as FinTech’s CI but we 
think of it as an element that complements 
KBTG’s image. Once you’re inside, you can 
sense this unified tone between the building 
and the space because we didn’t want the 
signage to provide information only, but more 
so to function as an additional composition 
to the interior program. 

Could you tell us a bit more about 
the choices of colors and materials 
for this project?
pbm: As we mentioned earlier, the color 
scheme and materials are related to the 
design of the interior. With the graphic, we 
picked out certain elements from Kasikorn’s 
logo so there are some factors involving the 
laws of Feng Shui such as the main floors 
where most of the interior details are wood 
and a reference to the green rice leaf of the 
logo, symbolizing the wood element. This 
is why the signage used within the Ground 
and Public Floors are primarily wood. The 
cutting technique was employed to show the 
material’s true nature. With the large amount 
of signs used in the project, there was a 
maintenance issue that we had to consider in 
addition to beauty in the sense that the signs 
needed to support convenient maintenance. 
The interpretation of the elements of fire and 
water found in other buildings of the bank 
were done quite straightforwardly, in which 
green and red colors are used for the west 
and east wings of a building. But we felt like 
the image of KBTG’s FinTech could contribute 
to the adaptation of these compositions 
and create another layer of meaning. The 
element of fire was translated into a copper 
color for the east side while silver was used 
as a symbol for water in the west side of the 
building. And, due to the fact that the capa-
city of each floor is so big with a mirrored 
interior floor plan, it’s easy for people to 
become confused about which side of the 
building they are in. The tone we talked 
about was employed to separate the space 
while also let users know which wing of 
the building they are in. In addition, the 
secondary signs such as the ones used with 
rooms and internal communication are 
comprised primarily of images and symbols. 

The space on each floor is very 
large, what were the challenges, 
advantages and obstacles to this?
pbm: It was difficult because the scale is 
so huge. The number of works we had to 
produce was really great but once the 
categorization was made and areas were 

โจทย์ที่ได้รับจากทางธนาคารกสิกรไทย
มันถูกแปลงให้กลายมาเป็น environment 
graphic ภายในอาคารที่สะท้อนภาพลักษณ์
ขององค์กรได้อย่างไร?
pbm: จริงๆ โจทย์ทีท่างกสิกรให้มาไม่ได้มอีะไรที่
ซบัซ้อนมาก นอกไปจากให้ออกแบบป้ายบอกทาง
ทีส่นกุ และสือ่สารกบัผู้ใช้อาคารได้ครบถ้วนกเ็ท่านัน้ 
ซึง่ทางเรา pbm ในฐานะผู้ออกแบบตกแต่งภายใน
กเ็ลยอยากจะให้กราฟิกท่ีออกมามันช่วยส่งเสริม และ
สะท้อนถงึแนวความคดิของงานอนิทเีรียให้ได้มาก
ที่สุด ผ่านการเลือกใช้สีและวัสดุให้มันสอดคล้อง
ไปกบัแนวทางของอนิทเีรียในพืน้ทีน้ั่นๆ โดยส่ิงทีเ่รา
ค�านงึถึงเป็นพเิศษกค็อื ระยะติดตัง้ และขนาด ทีจ่ะ
ต้องให้มนั align กลมกลนืไปกบัเส้นของอนิทเีรีย 
หรือรอยต่อของวสัด ุส่วนข้อจ�ากดัทีท่างกสิกรให้นัน้
มน้ีอยมาก คือเร่ืองของ CI ทีเ่ขาบงัคบัให้ใช้ตวัอกัษร
ทีม่หีวัแบบของทางกสกิรเท่าน้ัน และป้ายหลกัจะต้อง
มี 3 ภาษา คอืภาษาไทย ภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
นอกจากนัน้กไ็ม่ได้ก�าหนดอะไรแล้ว คือเปิดกว้างได้
หมดทัง้สหีรือวัสดทุีใ่ช้ ทางเรากน็�าเสนอแนวทางไป
หลากหลาย ทัง้แบบทีม่าจากอัตลกัษณ์ของโลโก้
ธนาคารกสกิรเอง หรือแบบทีม่าจากรูปแบบของ
อาคาร จนสดุท้ายแบบทีเ่ราเหน็ตรงกนัว่าจะน�าไป
พฒันาต่อกค็อื การให้ตวังานกราฟิกมันสะท้อนถึง
ความเป็น KBTG ความเป็น FinTech ผ่านการใช้ 
“วงกลม” ซึง่ตวัวงกลมนียั้งเป็นรูปฟอร์มของตวัโลโก้
ของกสกิรเองท่ีหมายถงึความอดุมสมบูรณ์ไม่ส้ินสดุ 
ความสมัครสมานสามัคค ีแล้วในแง่ของงานดีไซน์
นัน้ ทางเราเองก็มองว่ามนัเป็นรูปฟอร์มทีเ่ข้าใจง่าย 
มีความสมบูรณ์ที่ตัวเอง คือมันให้ทั้งความเป็น 
dynamic และ static ให้ทัง้ความสนกุสนาน แต่
ในขณะเดยีวกนักม็คีวามจริงจงัอยู่ ซึง่นีม่นักเ็ป็น
ภาพลกัษณ์ของ KBTG ด้วยทีถ่งึเขาจะสนกุแต่เขา
กจ็ริงจงั

แล้วคิดว่างานออกแบบของเรามันไปช่วย
เพิ่มความเป็นแบรนด์ ความเป็นอัตลักษณ์
องค์กรให้กับทาง KBTG ได้มากขึ้นรึเปล่า?
pbm: ต้องบอก scope งานท่ีเรารบัผดิชอบออกแบบ
ก่อนว่า มนัมท้ัีงตัวงาน signage ป้ายต่างๆ งาน 
wayfinder system ป้ายบอกทาง ตวังานกราฟิกลอย
ท่ีเก่ียวข้องกับงานอนิทีเรยี แล้วกเ็รือ่งของแพทเทิร์น
ฟิล์ม ถ้าถามว่ามันไปถงึข้ันแบรนด์ดิง้ไหม ท่ีแบบว่า
กลายไปเป็น CI ของ FinTech เลย กค็งจะไม่ใช่
ขนาดน้ัน แต่เราคดิมนัว่าไปช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ของทาง KBTG มากกว่า เหมอืนพอเข้ามาแล้วกจ็ะ
รูสึ้กได้ว่าโทนของอาคารมนัเข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 
เพราะเราไม่อยากให้ป้ายมนัเป็นแค่องค์ประกอบ
ท่ีมไีว้แค่บอกช่ือ แต่เราอยากให้มันเป็นองค์ประกอบ
เสรมิท่ีกลายไปเป็นส่วนหน่ึงในงานตกแต่งเลย

อยากให้ช่วยเล่าถึงเรื่องการเลือกใช้สี
และวัสดุในงานออกแบบครั้งน้ีหน่อยว่ามี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง?
pbm: ในเรือ่งของการเลอืกใช้สแีละวัสดนุี ้อย่างท่ี
เราบอกไว้ก่อนหน้านีว่้ามนัจะองิไปกับงานอนิทีเรยี 
แล้วเพราะด้วยตวักราฟิกเรานัน้จะดึงเอาองค์ประกอบ
บางอย่างมาจากโลโก้ของกสิกร มนักเ็ลยจะมเีร่ือง
ของฮวงจุย้แฝงเข้ามาด้วย อย่างเช่นตรงชัน้ main 
หลักที่แนวทางการตกแต่งอินทีเรียจะใช้ไม้เป็น
ส่วนใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งก็จะโยงกลับไปยังสัญลักษณ์
แทนธาตุไม้อย่างรวงข้าวที่อยู่บนโลโก้ของกสิกร 
เพราะฉะนั้นป้ายที่ใช้กับชั้น Ground Floor หรือ
ชัน้ Public Floor นัน้ก็เลยจะใช้ไม้เป็นหลัก แล้วก็
จะมกีารใช้เทคนคิ cut ลึกปลาย เพ่ือแสดงถึงสจัจะ

Working across interior and environmental 
graphic design, pbm has brought about 
signage that coincides perfectly with the space

properly divided, that helped to reconcile a 
lot of the obstacles. The real challenge was 
more about the users’ familiarity with big 
signs. This is Thailand, where we’re crazy 
about signs and we are used to the scale of 
expressway billboards or something similar 
and they wanted that type of scale applied 
to the interior because they felt that big was 
beautiful. We had to challenge them and 
suggest that the signage have its own hierar-
chy. The signs used for the secondary rooms 
should be smaller than the main rooms. Then, 
there was the issue about the range of per-
ception as we felt that a sign of this particular 
size was enough for a corridor space. It took 
quite a while for us to prove our ideas. We 
presented and backed them up with research 
and references from different international 
projects. We even created a mockup to per-
suade them to agree with us. Luckily, our 
advantage was that we were responsible for 
both the graphics and the interior design, 
so the signage and interior space were able 
to connect collectively.

What has the feedback been like for 
the environmental graphics that you 
created for the project?
pbm: There are three issues we would like to 
talk about in terms of the feedback. The first 
issue is about whether the work achieves 
its objective and serves the required func-
tionality as a signage. That is the key. Users 
have to be able to use the space within the 
new building without any confusion, knowing 
which direction is which. The work, we think, 
fulfills these requirements.  The next issue 
is about maintenance and longevity. Since 
KBTG is a very big project with thousands of 
signs being used, as the designer, we felt it 
was important that we employ a technique 
that could prevent users from having to fix 
one thing or the other all the time. We were 
very lucky to be able to work with a contrac-
tor of a high professional standard, allowing 
for the final results to be amazing. The signs 
don’t need any maintenance over the long 
run while the cleaning can be done without 
causing any damage or deterioration. The 
last issue is aesthetic, which is rather hard to 
judge because we feel like the design best fit 
the building and the program. But the feed-
back from users, particularly from Facebook 
and other social media channels, has been 
quite satisfying.

ของวสัด ุแล้วเทคนคิต่างๆ ทีเ่ราใช้นัน้ ด้วยความที่
จ�านวนป้ายมนัเยอะมากๆ เพราะฉะนัน้เราเลยต้อง
ค�านงึด้วยว่ามนัจะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดยีว แต่ผู้ใช้
ยงัสามารถบ�ารุงรกัษามนัได้ด้วย ส่วนอกี 2 ธาตทุี่
เหลอืทีป่รากฏอยูบ่นโลโก้ของกสิกรอย่าง ธาตไุฟ 
และธาตนุ�า้ ถ้าเป็นในอาคารอืน่ๆ เขากม็กัจะใช้การ
แบ่งให้ฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของอาคาร
เป็นสีเขยีวกบัสแีดงแบบตรงไปตรงมาเลย แต่เรา
รูส้กึว่าความเป็น FinTech ของ KBTG น่าจะท�าให้
องค์ประกอบตรงนีถ้กูแปลงให้มนัเป็นภาษาอกีขัน้หนึง่ 
เพราะฉะนัน้ทีท่ศิตะวนัออกธาตไุฟกเ็ลยจะถกูแปลง
มาเป็นการใช้สทีองแดงแทน ส่วนทศิตะวันตกกจ็ะ
ใช้สเีงนิสือ่แทนถึงธาตนุ�า้ แล้วเพราะด้วยความที่
พืน้ทีใ่นชัน้ๆ หนึง่มนักว้างมากๆ แถมภายในมนัยงั 
mirror กนั คนกเ็ลยจะงงได้ง่ายว่าตอนนีตั้วเองอยู่
ฝ่ังไหน โทนสทีีเ่ราพดูถงึนีก้เ็ลยถกูน�ามาใช้เพือ่แบ่ง
และบอกว่าเราอยูท่ีฝ่ั่งไหนในตอนนี ้นอกจากนีบ้รรดา
ป้ายรองต่างๆ อย่างป้ายชือ่ห้องทีใ่ช้สือ่สารภายใน 
กจ็ะเป็นการใช้ภาษาภาพ ใช้สญัลกัษณ์แทน

ด้วยความที่พื้นที่การใช้งานแต่ละชั้นนั้นมี
ขนาดใหญ่มาก ความยากง่ายหรืออุปสรรค
ที่พบในการทำางานครั้งนี้มีอะไรบ้าง?
pbm: เราคดิว่ามันยากเพราะว่ามนัเยอะ จ�านวน
มนัเยอะ แต่พอเราแบ่งหมวดหมู ่แบ่งซ้ายขวาแล้ว 
มนักช่็วยจัดการปัญหานัน้ได้เยอะอยู ่เหมอืนอปุสรรค
จริงๆ ที่เราเจอจะเป็นเรื่องทัศนะการรับรู้ของคน
มากกว่า คือเขาจะรู้สึกว่าอยากได้ป้ายใหญ่ๆ คือ
เมอืงไทยเราพดูตามตรงว่าเราเป็นเมอืงบ้าป้าย เราชนิ
กับสเกลป้ายคัตเอาท์ทางด่วนอะไรแบบนั้น แล้ว
พวกเขาก็อยากจะเอาสเกลนั้นมาปรับใช้ในงาน
อินทีเรียเพราะเขารู้สึกว่าความใหญ่คือความสวย 
เราก็เลยต้องไป challenge เขาว่าจรงิๆ ป้ายมนัควร
มลี�าดับชัน้ อย่างป้ายห้องทีม่นัเป็นห้องรอง มนัก็
ควรท่ีจะเลก็กว่าห้องใหญ่ หรอือย่างเรือ่งระยะการ
มองทีเ่รารูส้กึว่าขนาดเท่านีม้นัพอแล้วส�าหรบัพืน้ที่ 
corridor เท่านี ้ซึง่ตรงนีเ้รากพิ็สจูน์กนันานเหมอืนกนั 
ทัง้เอารเีสร์ิช เอาแบบจากต่างประเทศ หรือขนาดท�า 
mockup ขึน้มาเพือ่ให้เขาเหน็ด้วยกบัความคดิของเรา 
แล้วโชคดทีีค่วามได้เปรียบของเราคอืการทีก่ราฟิก
กบัอินทเีรยีเราอยูด้่วยกนั ป้ายต่างๆ ทีเ่ราท�ามนัก็
เลยเชือ่มต่อไปกบัสเปซกนัหมดได้

ผลตอบรับที่ได้ของงานออกแบบ environ-
mental graphic ในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
pbm: เราขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นแล้วกนัใน
เรือ่งของผลตอบรบั ประเดน็แรกคอืการทีว่่างาน
เหล่านัน้มนัได้บรรลวุตัถุประสงค์ของความเป็นป้าย
บอกทางหรอืเปล่า เพราะนีค่อืใจความส�าคญัเลย 
การท่ีผูใ้ช้อาคารใหม่สามารถเข้าไปแล้วไม่หลงได้ 
รูท้ศิทาง เราก็คิดว่ามนัก็ตอบวตัถุประสงค์นีไ้ด้แล้ว 
ส่วนประเดน็ทีส่องน่าจะเป็นเรือ่งของความคงทน
และดูแลรกัษาง่าย ด้วยความที ่KBTG นัน้เป็น
โปรเจค็ต์ทีใ่หญ่ ป้ายต่างๆ นัน้มอียูเ่ป็นพนัๆ อนั 
เราในฐานะผูอ้อกแบบเลยต้องค�านงึถงึเทคนิคทีใ่ช้ว่า 
ถ้าสมมตเิราเลอืกเทคนคิทีม่นัไม่ดี วนัๆ เขากไ็ด้แต่
ต้องซ่อมป้ายนัน้ไปตลอด ซึง่ตรงนีก้โ็ชคดท่ีีเราได้ทีม
ผูร้บัเหมาทีม่มีาตรฐานและเข้ามาช่วยต่อยอดให้งาน
มนัออกมาดไีด้อย่างนี ้ท�าให้เรือ่งการบ�ารงุรกัษาก็เลย
ยงัไม่ต้องซ่อมในระยะยาว แล้วกส็ามารถท�าความ
สะอาดได้เลยโดยทีไ่ม่หลดุลอก ประเดน็สุดท้ายคือ
เรือ่งของความสวยงาม ตรงนีเ้รากตั็ดสนิได้ยาก 
เพราะเรากรู้็สกึว่าเราก็ดไีซน์อย่างทีม่นัน่าจะเข้ากับ
อาคารทีส่ดุแล้ว ซึง่ตรงน้ีผลตอบรับจากผูใ้ช้ทีม่กีาร
โพสต์ลงในเฟสบุค๊ หรอืโซเชยีลมเีดียต่างๆ มันก็
ออกมาค่อนข้างน่าพอใจเลยทเีดยีว

Not just signage, but a language 
that connects the space

We didn’t want the 
signage to provide 
information only, but 
more so to function 
as an additional 
composition to the 
interior program

Environmental Graphic
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24-27 Environmen-
tal graphics inspired 
by the organization’s 
logo complete the 
overall interior 
decoration and 
mood.

Environmental Graphic ที่
ช่วยสะท้อนแนวคิดของงาน
อนิทเีรยีภายในอาคาร และ
ใช้การดึงส่วนประกอบของ
โลโก้หลกัขององค์กรมาใช้
ในการออกแบบ

28-29 The multi-
purpose space and 
overall graphic en-
vironmental design 
acts as a motivat-
ing factor bringing 
about creativity.

พ้ืนท่ีทีถู่กออกแบบให้ใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบ 
โดยทีก่ารออกแบบ 
Environmental Graphic 
โดยรวมยังคงคอนเซป็ต์
ของการกระตุน้ความคดิ
สร้างสรรค์เอาไว้

24

25

26 27

28

29
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