
   

   

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ยปิรอค สนบัสนนุการจดันทิรรศการเดีย่วคร ัง้แรกในประเทศไทย

ของ วริยิะ โชตปิญัญาวสิทุธิ ์ในงาน “Unnoticed Light”    

รว่มสะทอ้นปรัชญาดา้นสิง่แวดลอ้มของยปิรอค ผา่นแนวคดิการใชร้ายละเอยีดของสิง่ตา่งๆ 

เพือ่สรา้งผลกระทบเชงิบวกอนัยิง่ใหญต่อ่โลกใบนี้ 

  
ภาพขา่ว: รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน)  

มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดแีก ่วริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ ์ในงานเปิดตวันทิรรศการ  “Unnoticed Light”   

ณ สกมีมาตา้ แกลลอรี ่ทองหลอ่ กรงุเทพฯ 

 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์    

“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ 45 ปี สนับสนุนการจัดนทิรรศการเดีย่วครัง้แรก

ในประเทศไทยของ วริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ ์ กบันทิรรศการ “Unnoticed Light” ซึง่กําหนดจัดระหวา่งวนัที ่ 17 

มนีาคม – 19 พฤษภาคม 2559 ณ สกมีมาตา้ แกลลอรี ่ ทองหลอ่ กรงุเทพฯ โดยในวนัเปิดงาน คณะผูบ้รหิาร

ของยปิรอค นําโดย มร.รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจั้ดการ เขา้มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดศีลิปินเจา้ของผลงาน 

นทิรรศการภาพถา่ยครัง้นีส้ ือ่ใหเ้ห็นถงึแนวคดิเรือ่งความยั่งยนืและบอกเลา่เรือ่งราวของรายละเอยีดเล็กๆ ในชวีติที่

อาจสง่ผลกระทบทีย่ ิง่ใหญต่อ่สิง่แวดลอ้มของเรา สอดคลอ้งกบัปรัชญา Gyproc Go Green ซึง่ยปิรอคยดึมั่นใน

การดําเนนิธรุกจิมาโดยตลอด  

 

มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “แนวทางใหมข่องการ

ใชป้ระโยชนจ์ากแสงและรปูทรง ถอืเป็นสิง่สําคญัอยา่งยิง่สําหรับสถาปนกิและนักออกแบบในปัจจบุนัสําหรับการ

สรา้งสรรคอ์าคารทีม่คีวามยั่งยนืดา้นพลงังาน เราจงึรูส้กึยนิดทีีไ่ดเ้ป็นผูส้นับสนุนการจัดนทิรรศการเดีย่วครัง้แรกใน

ประเทศไทยของคณุวริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ ์ ซึง่นําเสนอมมุมองและแนวคดิใหม ่ ซึง่ในอนาคตอาจถกูนํามาผสาน

เขา้กบัแนวทางการออกแบบอาคารรุน่ใหมท่ีม่คีวามยั่งยนืตอ่ไป ยปิรอคพยายามสรา้งสรรคโ์ซลชูัน่สท์ีต่อบโจทย์

ความตอ้งการของสถาปนกิ ชา่งรับเหมา นักออกแบบ และผูป้ฏบิตังิานในธรุกจิกอ่สรา้งมาอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นการ

นําเสนอกลยทุธก์ารพัฒนาผลติภณัฑต์ามแนวคดิ Gyproc Go Green (3G) เพือ่รองรับปรัชญาการกอ่สรา้งรปูแบบ

ใหม ่ตลอดจนสง่เสรมิเทคนคิการกอ่สรา้งอาคารแนวใหมท่ีนํ่าไปสูค่วามยั่งยนื” 

 



   

   

นทิรรศการ “Unnoticed Light” จัดแสดงคอลเลกชัน่ภาพถา่ยทีใ่ชว้ธิกีารสรา้งสรรคภ์าพจากความเขม้ขน้ของรังสี

อลัตรา้ไวโอเลตในแสงแดดอยา่งตรงไปตรงมา ผา่นการใชเ้ทคนคิวทิยาศาสตรด์ัง้เดมิในการสรา้งสรรคภ์าพถา่ย

แบบ “ไซยาโนไทป์ (Cyanotype)” ซึง่เป็นงานทีเ่กดิจากนยิาม “การทําใหป้รากฏดว้ยแสง” อยา่งแทจ้รงิ เพือ่

นําเสนอศลิปะภาพถา่ยทีม่ทีัง้ความซบัซอ้นและเรยีบงา่ยในตวัเอง โดย วริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ ์ ใชช้วีติในฐานะ

ศลิปินและทํางานในแวดวงการถา่ยภาพของยโุรปมานานนับสบิปี ซึง่ผลงานของวริยิะเคยไดรั้บการจัดแสดงหลาย

ครัง้ในยโุรป ผา่นบรษัิทตวัแทนนําเสนอผลงานในกรงุปารสี 

 

ยปิรอคมคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิง่ที ่ วริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ ์ เลอืกยปิรอคเป็นผูส้นับสนุนหลกัในการจัดแสดงผลงาน

ในครัง้นี ้ เนือ่งจากยปิรอคมแีผนการจัดกจิกรรมเพือ่กระชบัความสมัพันธก์บัลกูคา้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง พรอ้มนําเสนอแนวคดิ Gyproc Go Green (3G) ใหแ้พรห่ลาย พรอ้มมุง่มั่นพัฒนาวสัดแุละโซลชูัน่สใ์นการ

กอ่สรา้งคณุภาพสงู เพือ่มอบคณุภาพการพักอาศยัทีย่ั่งยนืแกผู่บ้รโิภค โดยเร็วๆนี ้ยปิรอคไดนํ้าเสนอผลติภณัฑใ์หม่

ลา่สดุ ทัง้แผน่ยปิซมัฮาบโิต ้ และ ปนูยปิรอคแม็กเนตคิ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในงานกอ่สรา้ง ทําใหส้ถาปนกิ

สามารถออกแบบโครงสรา้งทีม่คีวามโดดเดน่ โดยใชป้ระโยชนจ์ากแสงธรรมชาตแิละความคดิสรา้งสรรคใ์นการ

ดไีซนไ์ดอ้ยา่งไรข้อ้จํากดั  

 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซึง่

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์

ยบิซัม่ นําเสนอสนิคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนู

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสําคญัในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิ

รอค 3G  ไดแ้ก ่ Green Products ดว้ยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จงึรับประกนัวา่ผลติภณัฑม์กีารแพรก่ระจาย

ของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหีรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูัน่เทอรมั์ล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สูภ่ายในอาคาร จงึชว่ยลดภาระ

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศ และ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยีทีท่ันสมัยและระบบประหยัด

พลงังานประสทิธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเีขยีว (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซึง่มคีวามเชีย่วชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้



   

   

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชท้ั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนา

กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชง้าน

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชว่ยประหยดัเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์

วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชีย่วชาญกวา่ 180,000 คนทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลชูัน่ ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั  

 

แซง-โกแบ็ง ยงัไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิกประจําปี 2016 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์ http://www.gyproc.co.th/ 

หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์โทรศพัท:์ 0-

2612-2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

วรีวรรณ แซจ่า๋ว (เอ)    ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ) 

Senior PR Executive       Senior PR Executive                          

มอืถอื: 085-000-1476    มอืถอื: 084-448-3067    

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com   อเีมล:์ tanyaporn.k@vivaldipr.com 

 


