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MORE THAN WORDS



FEATURE

เราต่างกร็ูว่้าการได้สมัผสัจบัต้องหน้ากระดาษ และรบัรูถ้งึน�า้หนกัของหนงัสอืในมอืขณะทีเ่ราอ่านมนันัน้ มเีสน่ห์มากมายแค่ไหน และแม้หลายคนจะแย้งว่า 
คุณค่าของหนังสือที่แท้จริงอยู่ที่ตัวอักษร ข้อความ และรูปภาพที่บรรจุอยู่ข้างในต่างหาก เราจึงขอพาคุณไปพบกับเรื่องราวของคน 3 คน 

ที่เก็บรวบรวมสะสมหนังสือจนเกิดเป็นพื้นที่ซึ่งสะท้อนตัวตนและชีวิต สิ่งที่หนังสือให้กับพวกเขานั้นมากกว่าการได้หยิบมันขึ้นมาลูบไล้ที่สันปก 
และอ่านเรื่องราวที่อยู่ในนั้น ถ้าอยากรู้ว่าความส�าคัญเหล่านั้นคืออะไร มาเคาะประตูแล้วเปิดไปพบกับห้องสมุดในบ้านของพวกเขากับเรากัน

More Than Words

THE    STARTING    POINT   :
	 ส�ำหรับนักออกแบบ	 หนังสือคือสิ่งส�ำคัญ
และมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	 นักเรียนส่วนใหญ่
ของผมมักคิดว่ำเรำสำมำรถค้นหำทุกอย่ำงได้ 
ในอนิเทอร์เนต็	ซึ่งไม่เป็นควำมจรงิ	กำรท�ำควำม-
เข้ำใจสิ่งปลูกสร้ำง	 อำคำร	 หรือชิ้นงำนศิลปะ	
ด้วยภำพถ่ำยในอินเทอร์เน็ตนั้น	 ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดกระบวนกำรคิดและข้อมูลต่ำงๆ	 
ที่นักออกแบบจ�ำเป็นต้องรู ้ได้ครบถ้วนเท่ำ 
ในหนังสือซึ่งถูกรวบรวมและตีพิมพ์อย ่ำง
พิถีพิถัน	 ผมเริ่มเก็บสะสมหนังสืออย่ำงจริงๆ	
จังๆ	 ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลำย	 ตอนที่เริ่ม 
มีควำมคิดจะเรียนต่อด้ำนสถำปัตยกรรม	 
โดยตอนนั้นผมยงัอยู่ที่สหรฐัอเมรกิำ

All    You    Read    is    Love    :
	 แม้ว่ำผมจะชื่นชอบและเก็บสะสมหนังสือ	
แต่ผมก็เลือกอ่ำนบำงอย่ำงออนไลน์เช่นกัน	 
ผมอ่ำน	The New Yorker	ด้วยไอแพดแทนที่จะ
รบัฉบบัตพีมิพ์ทกุๆ	สปัดำห์	ซึ่งสดุท้ำยกจ็ะจบ
ด้วยกำรต้องน�ำไปรีไซเคิลเมื่อมันกองพะเนิน 
เตม็บ้ำน	เพรำะมนัสะดวกและดกีว่ำต่อสิ่งแวดล้อม	
ดงันั้น	อะไรที่คณุจะอ่ำนมนัแค่ครั้งเดยีว	ผมคดิว่ำ
เรำควรอ่ำนออนไลน์	 แต่ส�ำหรับหนังสือที่เรำ 
ต้องพลิกซ�้ำเพื่อศึกษำหรือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง	
เช่น	 หนังสือเกี่ยวกับงำนออกแบบ	 กำรได้เห็น
รำยละเอยีดของภำพถ่ำยใหญ่ๆ	บนหน้ำกระดำษ	
ย่อมดกีว่ำกำรที่ต้องซูมและแพนภำพถ่ำยไปมำ
บนจอคอมพวิเตอร์	 นอกจำกนี้	 ผมและภรรยำ
เก็บสะสมสมุดสเก็ตช์ด้วยเช่นกัน	 ใช้สเก็ตช์	 
ร่ำงแบบ	 โน้ตไอเดียต่ำงๆ	 และสมุดสเก็ตช์ยัง
เป็นเหมือนไดอำรีที่บันทึกควำมคิดของผมและ
เธอในแต่ละช่วงเวลำของชวีติ

HAVING    HOME    LIBRARY    :
	 เรำควรมีห้องสมุดในบ้ำนก็ต่อเมื่อหนังสือ
คือสิ่งส�ำคัญต่อชีวิตคุณ	 ไม่ใช่เฉพำะหนังสือ	 
แต่ผมคิดว่ำคนเรำควรมีสเปซเพื่อเก็บสะสม
อะไรก็ตำมที่มีคุณค่ำต่อชีวิต	 เพรำะมันคือ 
สิ่งที่สะท้อนตัวตนและมุมมองควำมคิดของเรำ

กำรเก็บสะสมหนังสือมันไม่ใช่แค่คุณคิดว่ำ	 
‘ฉันอยำกมีห้องสมุด’	 แล้วเดินไปจ่ำยเงิน
มหำศำลเพื่อกว้ำนซื้อหนังสือมำประดับห้อง
เท่ำนั้น	 ห้องสมุดหรือคอลเล็กชันของหนังสือ 
ที่ด	ีมกัมจีดุเริ่มต้นเลก็ๆ	และจะค่อยๆ	 เตบิโต
ขึ้นตำมประสบกำรณ์ชวีติของคณุ	เมื่อ	20	ปีก่อน	
ผมไม่ได้มหีนงัสอืเยอะเท่ำตอนนี้หรอก	หนงัสอื
บำงเล่มที่ผมซื้อสมยัยงัหนุ่ม	ให้ซื้อตอนนี้กอ็ำจ
จะเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้ว	แต่ผมยงัคงเกบ็รกัษำมนัไว้	
เพรำะมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนและมุมมอง
ควำมคดิของผม	ณ	เวลำนั้น	

MORE    THAN    WORDS    : 
	 ผมและภรรยำพบกนัใน	Architecture	School	
เรำบงัเอญิซื้อหนงัสอืเล่มเดยีวกนั	เธอม	ี1	เล่ม	
และผมเองกม็	ี1	เล่ม	ซึ่งแน่นอนเป็นหนงัสอืที่ดี
และพเิศษมำก	หลงัจำกนั้นเมื่อเรำแต่งงำนและ
เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่	 เรำจึงรวมคอลเล็กชันหนังสือ 
ที่เรำเกบ็สะสมเข้ำด้วยกนั	ดงันั้น	ใน	home	library	
แห่งนี้	 จึงมีหนังสือเล่มนี้อยู่สองเล่ม	 ของเธอ 
และของผม	เรำเคยคดิที่จะขำยไปสกัเล่ม	เพรำะ
มนัเลกิตพีมิพ์และขำดตลำด	แต่เรำกไ็ม่ได้ขำย	
และเลอืกที่จะเกบ็มนัไว้ทั้งคู่	 เพรำะทั้งสองเล่ม
เป็นเสมอืนภำพสะท้อนของเรำ	

DAVID    SCHAFER
เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช, นภษร ศรีวิลาศ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

พื้นที่ขนาดเล็กกะทัดรัดที่ท�าหน้าที่เสมือน Connecting Space ระหว่างออฟฟิศที่ชั้นล่าง  
และตวับ้านทีช่ัน้บน ของ David Schafer และภรรยา นอกจากจะใช้เป็นพืน้ทีข่องสตดูโิอออกแบบ 

Studiomake แล้ว ภายในตัวบ้านยังอัดแน่นไปด้วยหนังสือนับร้อยเล่มที่ทั้งคู่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่
สมยัยงัใช้ชวีติอยูท่ี่สหรฐัอเมริกา จนตัดสินใจย้ายกลบัมาประเทศไทย ก็ไม่ลมืทีจ่ะน�าหนงัสอื
เหล่านั้นข้ามน�้าข้ามทะเลมาด้วย ซึ่งหนังสือพวกนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้กับตัวเขาเท่านั้น  

แต่ยังเป็นตัวแทนของความรักความผูกพันในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาด้วย 

THINKING    ARCHITECTURE

“หนังสือซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเป็นเคร่ืองมือ
บอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่ปกติธรรมดา
ทีส่ดุ เมือ่เวลาผ่านไป วัฒนธรรมการเสพ
ข ้อมูลของผู ้คนก็ เปลี่ยนไป หนังสือ 
กลับกลายเป ็นของหายาก บางเล ่ม 
คุณอาจจะหามันพบหลังจากมันได ้
อันตรธานหายไปจากร้านหนังสือนาน 
นับสิบปีบนเว็บไซต์ Amazon หรือ eBay 
ด้วยราคาที่สูงกว่าเดิมลิบลิ่ว”
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Studiomake แล้ว ภายในตัวบ้านยังอัดแน่นไปด้วยหนังสือนับร้อยเล่มที่ทั้งคู่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่
สมยัยงัใช้ชวีติอยูท่ี่สหรฐัอเมริกา จนตัดสนิใจย้ายกลบัมาประเทศไทย ก็ไม่ลมืทีจ่ะน�าหนงัสอื
เหล่านั้นข้ามน�้าข้ามทะเลมาด้วย ซึ่งหนังสือพวกนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้กับตัวเขาเท่านั้น  

แต่ยังเป็นตัวแทนของความรักความผูกพันในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาด้วย 

THINKING    ARCHITECTURE

“หนังสือซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเป็นเคร่ืองมือ
บอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่ปกติธรรมดา
ทีส่ดุ เมือ่เวลาผ่านไป วัฒนธรรมการเสพ
ข ้อมูลของผู ้คนก็ เปลี่ยนไป หนังสือ 
กลับกลายเป ็นของหายาก บางเล ่ม 
คุณอาจจะหามันพบหลังจากมันได ้
อันตรธานหายไปจากร้านหนังสือนาน 
นับสิบปีบนเว็บไซต์ Amazon หรือ eBay 
ด้วยราคาที่สูงกว่าเดิมลิบลิ่ว”

Article: Mingkuan Rattanakot, Noppasorn Sriwilat Images: Wongsakorn Yeeduang
 (Translated to English and edited by Studiomake)

There’s a small compact space linking the downstairs office of Studiomake and 
the upstairs home belonging to David Schafer and his wife Orapun (Im) Schafer. 
The interior of this space is packed with hundreds of books the couple has been 

collecting since they first met in the United States. When they decided to return 
to Thailand, they did not forget to ship those books overseas with them. The 

books mean more than knowledge for this couple, they also represent the love 
and relationships developed over their lifetimes.

 

 Even though I love books and 
collect them, I also choose to read certain 
things online. Anything that you would just 
read once should be consumed digitally, it is 
convenient and better for the environment. 
I read the New Yorker on my iPad instead of 
subscribing to the weekly printed edition; 
they would just end up in piles around the 
house. But for content that is meant to be 
considered, studied, and referenced we 
need books with pages we can flip through 
over and over again. Seeing the details and 
narrative in print is always better than 
having to zoom, pan, and scroll around 
on a computer screen. We also maintain 
sketchbooks for drawing out ideas and 
jotting down thoughts. They’re like diaries 
for recording our respective experiences 
during the different periods of our lives and 
are also an important part of our library

 

 As young students in architecture 
school Im and I became enchanted by one 
particular book, so we both bought a copy. 
After we got married and started our lives 
together our book collections merged. So 
then we had “his and hers” copies of this 
book. Several times we considered selling 
one because it went out of print and there 
were offers for large amount of money. But 
I am thankful today that we  chose to keep 
both because they signify that point when 
our lives came together and from then on 
we only need one of each thing.

“Books were once the most  common 
instrument for disseminating news 
and information. But times have 
changed and the way people consume 
knowledge has changed as well. Books 
are becoming rare and now even 
some relatively recent editions sell for 
exorbitant prices on Amazon and eBay 
having  disappeared from bookstores 
decades ago.”

 

 I think that for designers, books 
are not just important, but essential. 
Many of my students think they can find 
everything they need to know on the 
Internet, but this simply isn’t true. Trying 
to fully understand buildings, objects, or 
pieces of art by only looking at pictures on 
some blog can be difficult and is usually 
a superficial experience. The thought 
processes and information a designer needs 
to understand is still best presented in a 
well crafted book that has been extensively 
compiled and edited. I first began buying 
books in high school when I started to 
consider studying architecture. 

We all know how pleasant it is to feel the texture of the pages while reading and to appreciate the weight of the book in our hands. Even 
though most would agree that the true value is in the content, statements, and images within; we would like to introduce you to the stories 
of three book collectors who have created spaces for the books themselves which have developed to reflect their identities and lives. What 

they gain from books is more than just the satisfaction of picking one up to stroke the spine and read the stories inside. If you want to 
know what those significances are, come and knock on their doors and get to know their home libraries with us.

 

 If books are important to you, 
then you should have a library in your 
home. But we also have a library of objects 
that are equally as important to us. I 
think you should have a space to collect 
whatever holds value for you because these 

are the things that reflect your identity, 
opinions, and thoughts. Collecting is not 
just thinking, “I want a library,” and then 
walking out and spending an excessive 
amount of money to decorate a room. A 
good library or collection usually starts 
small and gradually expands with your life 
experience. Twenty years ago I bought some 
books that I might not choose to buy today, 
but I will still keep them because they reflect 
who I was at that time. My point of view 
and thoughts are evolving and my collection 
becomes a narrative on this progression.


