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     tudiomake เป็นสตูดิโอที่ทำ�ง�นออกแบบ
สถ�ปัตยกรรม ก่อต้ังโดยสถ�ปนิกสองส�มีภรรย� David Schafer และ  
Sarasalin Schafer สตูดิโอแห่งน้ีประกอบด้วยสถ�ปนิก 8 คน บวกช่�งไม้  
ช่�งเหล็ก ช่�งปูนอีก 7 คน หัวใจหลักของ Studiomake คือก�รทำ�ง�น 
ด้วยเเรงบันด�ลใจจ�กก�รลงมือทำ� เเละก�รทดลองสร้�งง�นจริง 
ก�รท่ีมีช่�งประจำ�เข้�ม�เป็นสม�ชิกสัดส่วนถึงคร่ึงหน่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น 
ให้สม�ชิกทุกคนเข้�ใจขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในก�รก่อสร้�งเพื่อ 
ต่อยอดไปสู่ก�รสร้�งสิ่งใหม่ๆ กระบวนก�รทำ�ง�นเเบบนี้เป็นอีกหนึ่ง
วิธีท่ีน่�สนใจ ทำ�ให้กระบวนก�รก�รทำ�ง�นสถ�ปัตยกรรมแต่ละภ�ค- 
ส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เเก้ปัญห�ที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอระหว่�ง
ก่อสร้�งแต่ละส่วนอย่�งเรื่องคว�มไม่เข้�ใจกันระหว่�งผู้ออกเเบบ 
เเละช่�ง ท้ังยังเป็นก�รให้คว�มสำ�คัญกับดีเทลของง�นทุกส่วนเป็นไป 
ต�มเเบบร่�งที่สถ�ปนิกได้ว�ดฝันไว้ 

“เร�ได้รับอิทธิพลก�รทำ�ง�นม�จ�กอเมริก� ก�รทำ�ง�นสถ�ปัตย- 
กรรมของสตูดิโอที่นั่นส่วนใหญ่เป็นเเบบ design-built ซึ่งมีรูปเเบบ 
ก�รทำ�ง�นที่เน้นเข้�เวิร์กชอป เขียนเเบบก่อสร้�ง และสร้�งชิ้นง�น 
จริง ก�รทำ�ง�นเเบบน้ีมีข้อดีท่ีผู้ออกแบบส�ม�รถควบคุมร�ยละเอียด 
ของชิ้นง�นให้ได้ต�มที่ต้องก�ร ภ�พโฮมสตูดิโอเล็กๆ ที่มีทั้งส่วน
ออฟฟิศสำ�หรับก�รทำ�ง�นออกแบบ เเละส่วนเวิร์กชอปสำ�หรับทดลอง 
ทำ� mock-up เเละทดลองใช้วัสดุ คือภ�พที่ว�ดไว้ในหัวตั้งเเต่ยัง
ทำ�ง�นอยู่ที่อเมริก�” ด้วยคว�มเชื่อว่�สถ�ปนิกเป็นวิช�ชีพที่เกิด
ม�จ�กช่�ง Studiomake จึงมีคว�มต้ังใจท่ีจะฟ้ืนฟูง�น craftmanship  
ในเชิงสถ�ปัตยกรรมท่ีสถ�ปนิกหล�ยคนอ�จละเลยไปในสังคมปัจจุบัน 
ท่ีก�รทำ�ง�นผ่�นส่ือดิจิตัลเข้�ม�มีบทบ�ทม�กข้ึน Schafer สนับสนุน 
ให้สถ�ปนิกในสตูดิโอทุกคนเข้�เวิร์กชอปลงมือทำ�ง�นด้วยตัวเอง  
เพ่ือคว�มเข้�ใจในง�นช่�งอย่�งถ่องเเท้ เข�ไม่สนับสนุนให้นักออกแบบ 
นั่งทำ�ง�นอยู่บนโต๊ะทำ�ง�นทั้งวัน หลงอยู่ในภ�พดัดจริตที่เป็นภ�พ
ต้นแบบในจอคอมพิวเตอร์ หรือจดจ่อเเต่กับก�รเขียนเเบบบนกระด�ษ

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2009 Schafer ตัดสินใจกลับม�ตั้งสตูดิโอที่
เมืองไทย ตอนนั้นเข�เริ่มต้นก�รทำ�ง�นในสตูดิโอกับช่�งทองใส ช่�ง
คู่ใจคนเเรก พวกเข�ลองผิดลองถูกไปด้วยกัน ก�รทำ�ง�นเน้นก�ร
เเลกเปลี่ยนมุมมองระหว่�งกัน ทั้งคู่ให้คว�มสำ�คัญกับช่�งม�กๆ 
พวกเข�ไม่มีวันจะโยนเเบบร่�งบนเเผ่นกระด�ษให้ช่�งทำ�โดยที่ไม่ 
บอกเล่�เรื่องร�วท�งคว�มคิดให้กับช่�งได้เข้�ใจ ในก�รเริ่มต้นง�น
ใหม่ทุกโปรเจกต์พวกเข�จะอธิบ�ยภ�พรวมเเละไดเรกชั่นของง�น
ออกแบบให้ช่�งฟัง จ�กนั้นก็ม�ร่วมกันคิดดีเทลปลีกย่อยโดยใช้
องค์คว�มรู้จ�กก�รผึกฝนเเละลงมือทำ�ของช่�งม�ช่วยพัฒน�เเบบ 
บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นเเบบนี้ทำ�ให้ได้ง�นที่มีคว�มสดใหม่อยู่เสมอ 
ช่�งมีคว�มสุข ผู้ออกแบบก็มีคว�มสุข จนวันนี้เข�มีครอบครัวช่�ง
กว่� 7 ชีวิตที่เข้�ม�คอยเสริมทัพให้สตูดิโอเเข็งเเรงขึ้น

Studiomake มักเริ่มนับหนึ่งกับกระบวนก�รออกแบบจ�กวัสดุที่ 
อย�กใช้ พวกเข�มักให้คว�มสนใจกับดีเทลท่ีเล็กท่ีสุดก่อน เเละค่อยๆ  
ไล่ม�ส่วนโครงสร้�งย่อยของอ�ค�รอย่�งพื้น ผนัง เพด�น เเละค่อย
ม�จบท่ีฟอร์มของอ�ค�รในท่ีสุด ง�นออกเเบบของ Studiomake ไม่ได้ 
ยึดติดที่สไตล์ใดสไตล์หนึ่ง ทุกครั้งที่มีก�รเริ่มโปรเจกต์ใหม่พวกเข�
จะพย�ย�มเข้�ถึงมันประหน่ึงเป็นง�นเเรกท่ีทำ� Schafer กล่�วถึงส่ิงท่ี 
เข�อย�กจะทำ�ว่� เข�อย�กออกเเบบอ�ค�รที่ดูจ�กภ�ยนอกอ�จจะ 
น่�เบ่ือ เเต่เม่ือเดินใกล้เข้�ไปเเล้วน่�ต่ืนเต้น ให้อ�ค�รค่อยๆ เปิดเผย 
ตัวเองเมื่อมีโอก�สเข้�ไปใช้ง�น ไม่ได้เน้นเรื่องรูปฟอร์มที่หวือหว�  
เเต่ให้คว�มสำ�คัญกับร�ยละเอียด ซึ่งสิ่งนี้เองที่อยู่ในสเกลที่คน
ส�ม�รถสัมผัสได้อย่�งใกล้ชิด

Studiomake เริ่มโปรเจกต์แรกในประเทศไทยกับง�นประกวด-
แบบอ�ค�รคณะศิลปะเเละก�รออกแบบ มห�วิทย�ลัยรังสิต หรือที่
นักศึกษ�เรียกกันติดป�กกันว่� ‘ตึกดำ�’ โปรเจกต์นี้เป็นง�นปรับปรุง
อ�ค�ร ท�ง Studiomake จึงเสนอเเบบร่�งให้สร้�ง skin ให้กับตัวตึก 
ใหม่ ซึ่งเป็นก�รแปลงโฉมโดยใส่หน้�ก�กใหม่ให้กับอ�ค�ร พวกเข�
เริ่มต้นง�นออกแบบด้วยก�รทดลองวิธีก�รใช้วัสดุเหมือนทุกครั้ง 
ในครั้งนั้นท�งสตูดิโอเสนอแนะแนวท�งก�รใช้เหล็กฉีกสีดำ� ไฮไลต์
อยู่ที่ก�รสร้�งมิติเมื่อนำ�เหล็กฉีกม�ประกบกัน 2 ชั้น ให้คว�มรู้สึก
เหมือนตึกส�ม�รถเคลื่อนไหวได้เมื่อเร�เดินข้�มผ่�นโถงต้อนรับ
ใหม่เชื่อมสู่ตึกเรียนเดิม ผ่�นเเกลเลอรีที่เต็มไปด้วยง�นศิลปะ  
ตรงต�มคอนเซปต์ที่ว�งไว้ตั้งเเต่เเรกที่ต้องก�รสร้�งบรรย�ก�ศ 
ที่ทำ�ให้นักศึกษ�มีคว�มกระตือรือร้น ก�รเลือกใช้วัสดุด้วยวิธีก�ร 
ที่น่�สนใจจ�กง�นชิ้นเเรกนี้เองนับเป็นก�รเปิดตัวสตูดิโออย่�ง 
เรียบง่�ย ผู้คนเร่ิมรู้จักผลง�นของ Studiomake โดยใช้สถ�ปัตยกรรม 
เป็นสื่อกล�ง

ปัจจุบัน Studiomake เติบโตข้ึนเร่ือยๆ อย่�งม่ันคง บทพิสูจน์จ�ก 
ผลง�นคุณภ�พเป็นก�รก�รันตีว่�ง�นฝีมือส�ม�รถพัฒน�ไปด้วยกัน 
ได้ดีกับง�นสถ�ปัตยกรรมเเละก�รก่อสร้�ง จ�กก�รเริ่มต้นทำ�ง�น
ช่�งเพื่อเป็น mock-up ต้นเเบบให้กับผู้รับเหม� เเละช่�งในหน้�ง�น
ก่อสร้�งจริง วันนี้พวกเข�ขยับขย�ยขอบเขตก�รผลิตง�นจ�กช่�ง
ฝีมือจนส�ม�รถสร้�งชิ้นง�นจริงอย่�ง ประตู หน้�ต่�ง หรือวัสดุ 
ก่อสร้�งใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนประกอบของอ�ค�รในสเกลที่ไม่ใหญ่นัก 
ได้เเล้ว ตอนน้ีท�งสตูดิโอกำ�ลังต่ืนเต้นกับก�รทดลองทำ�สินค้�ประเภท 
อุปกรณ์ fitting จำ�พวกมือจับประตู ร�วกันตก ที่ Schafer มองว่� 
ส่วนประกอบของอ�ค�รเหล่�น้ีเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวมนุษย์ม�กท่ีสุด เเละ 
ยังเป็นสิ่งที่มือของเร�ต้องสัมผัสอยู่ทุกวัน นอกจ�กก�รสัมผัสคว�ม 
ง�มของง�นสถ�ปัตยกรรมด้วยต�เเล้ว มือยังเป็นสัมผัสแรกท่ีมนุษย์ 
รู้สึกเมื่อได้เยื้องก�ยเข้�ไปในพื้นที่หนึ่ง มันเป็นก�รทำ�คว�มรู้จักครั้ง
แรกที่เร�รู้สึกได้เหมือนก�รจับมือทักท�ย »

หน้าตรงข้าม, ภาพบรรยากาศภายใน 
เวิร์กชอปที่สถาปนิกเเละช่างใช้ร่วมกัน
ทดลองวัสดุ เเละทำา mock-up ก่อนที่ 
จะส่งแบบเพื่อผลิตจริง
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Chinese-Thai institute (Guan Yin pavillion),  
rangsit University
เมื่อเร�เข้�สู้รั้วมห�วิทย�ลัยรังสิต สิ่งหนึ่งที่น่�ตื่นต�ตื่นใจนอกเหนือ 
จ�กบรรย�ก�ศเเห่งก�รเรียนรู้ที่มีนักศึกษ�จ�กหล�ยหล�ยคณะ 
เดินกันอย่�งขวักไขว่และมีชีวิตชีว� เห็นจะเป็นอ�ค�รขน�ดใหญ่ท่ีผุด 
ขึ้นเป็นดอกเห็ดประชันหน้�พร้อมรองรับกิจกรรมเเห่งก�รเรียนรู้  
อ�ค�รหล�ยหลังเพิ่งสร้�งเสร็จในช่วงเวล�เพียงไม่กี่ปีม�นี้ และอีก
จำ�นวนม�กที่กำ�ลังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�ง เรียกได้ว่�เป็น 
ขุมทรัพย์ของสถ�ปนิกท่ีจะใช้เป็น case study เร่ืองระบบระเบียบเเห่ง 
ก�รก่อสร้�งได้อย่�งดี สถ�บันจีน-ไทย อ�ค�รที่ตั้งอยู่ไม่ห่�งจ�ก
ท�งเข้�หลักของมห�วิทย�ลัยก็เป็นหนึ่งในอ�ค�รที่อยู่ระหว่�งก�ร
ก่อสร้�ง กำ�ลังจะเเล้วเสร็จและจะเปิดทำ�ก�รในเร็วๆ น้ี

เม่ือมองโดยผิวเผินเเล้วสถ�ปัตยกรรมช้ินน้ีไม่ได้มีรูปทรงท่ีโดดเด่น 
หรือแปลกต�เเต่อย่�งใด กล่ินอ�ยท่ีทำ�ให้เร�รู้สึกได้ถึงคว�มง�มของ 

วัฒนธรรมตะวันออกต่�งห�กที่ทำ�ให้เร�อย�กเดินเข้�ไปสัมผัสพื้นที่ 
ภ�ยใน อ�ค�รที่ดูเหมือนลอยอยู่บนพื้นผิวทะเลส�บซึ่งเป็นก�รสร้�ง 
บริบทเเบบประเทศจีน รวมถึงก�รเลือกต้นไผ่ม�สร้�งภูมิทัศน์ท่ีเปรียบ 
เสมือนเป็นพื้นหลังของตัวอ�ค�ร ประกอบกับลมที่พัดผ่�นทะเลส�บ
เกิดก�รพลิ้วไหวของพื้นผิวน้ำ� ทำ�ให้อ�ค�รที่ดูโปร่งหลังนี้มีชีวิตชีว� 
ในขณะเดียวกันก็สงบเหม�ะกับก�รใช้สม�ธิในก�รเรียนรู้

สถ�บันจีน-ไทย มห�วิทย�ลัยรังสิต หรือ Guan Yin Pavillion เเห่งน้ี 
ออกแบบโดย Studiomake ซ่ึงให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองง�นฝีมือช่�งเป็น 
สำ�คัญ พวกเข�ฝ�กผลง�นก�รออกแบบอ�ค�รภ�ยในมห�วิทย�ลัย 
รังสิตม�เเล้วหล�ยชิ้น อ�ทิ อ�ค�รคณะศิลปะเเละก�รออกเเบบ 
มห�วิทย�ลัยรังสิต หรือตึกดำ� ส่วน Guan Yin Pavillion สร้�งข้ึนโดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคอยต้อนรับนักศึกษ�จ�กประเทศจีนที่ม�เป็น
นักเรียนเเลกเปลี่ยนในมห�วิทย�ลัยรังสิต ทั้งยังเป็นสถ�นที่รองรับ
กิจกรรมต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งนักศึกษ�ไทยเเละจีน
ให้เเน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น พื้นที่ภ�ยในอ�ค�รเเห่งนี้จึงประกอบไปด้วยห้อง
นิทรรศก�รลอยน้ำ� ส่วนสำ�นักง�น ห้องสัมมน� ล�นกิจกรรมกล�งเเจ้ง  
Guan Yin เเละค�เฟ่เล็กๆ เรียกว่�ส�ม�รถตอบสนองกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในเเต่ละวันได้อย่�งครบถ้วน 

“ตั้งเเต่เริ่มโครงก�รนี้ เร�ก็มั่นใจว่�อย�กจะใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก 
ในอ�ค�ร อิฐที่เร�นำ�ม�ใช้จะเป็นตัวเเทนที่บอกเล่�เรื่องร�วของ
วัฒนธรรมจีน เร�เริ่มศึกษ�เรื่องร�ยละเอียดของอิฐต่�งชนิด คว�ม
เเตกต่�งของอิฐที่ผลิตในประเทศไทยจะมีสีส้ม เเต่อิฐในเมืองจีนนั้น 
จะมีสีเท�” Schafer บอกกับเร�ถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่กล�ยม�เป็น
อ�ค�รขน�ดใหญ่ตรงหน้� สำ�หรับอ�ค�รสถ�บันจีน-ไทย เเห่งนี้  
Studiomake ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องของวัสดุ เเละง�นดีเทล 
เเบบที่พวกเข�ทำ�ตลอดม� ท�งสตูดิโอได้ออกแบบรูปทรงของอิฐ 
สีเท�นี้ให้มีคว�มโค้งมนต�มกลิ่นอ�ยคว�มเป็นจีนในรูปเเบบที่เข�
สัมผัสได้ อิฐพิเศษชิ้นนี้มีขน�ดใหญ่กว่�อิฐโดยทั่วไปเล็กน้อย ผู้ 
ออกแบบทำ�ง�นร่วมกับโรงง�นผู้ผลิตจ�กอ่�งทองเป็นเวล�กว่�ปี
เพ่ือห�สัดส่วนของส่วนผสม อุณหภูมิในก�รเผ�ท่ีทำ�ให้อิฐเเข็งตัวอย่�ง 
เเข็งเเรงพร้อมทั้งได้สีเท�ต�มที่ต้องก�ร คว�มท้�ท�ยในก�รทดลอง
ทำ�วัสดุใหม่ชิ้นนี้สร้�งคว�มตื่นเต้นให้กับผู้ออกเเบบเเละช่�ง เพร�ะ
ทุกครั้งที่พวกเข�ลองผิดลองถูกกับกระบวนก�รผลิตจะต้องคอยลุ้น
อยู่หน้�เต� เพร�ะเร�ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้เลยว่�ก�รทดลองจะ
ออกม�เป็นอย่�งไร

เมื่อพูดถึงกระบวนก�รก�รออกเเบบอ�ค�รหลังนี้ในภ�พรวมก็
ดูจะผิดแปลกไปจ�กง�นสถ�ปัตยกรรมทั่วไป สถ�ปนิกส่วนใหญ่
จะให้คว�มสำ�คัญกับรูปฟอร์มของอ�ค�รม�ก่อนเเล้วค่อยๆ เจ�ะ
ดีเทลลงไปในสเกลพื้นที่ภ�ยใน สู่ก�รเเบ่งสัดส่วนของห้อง เเละจบ
กระบวนก�รในส่วนของดีเทล Studiomake กลับเลือกที่จะสร้�ง
กระบวนก�รในก�รออกเเบบท่ีสวนท�งกันโดยส้ินเชิง หัวใจของอ�ค�ร 
หลังน้ีกลับม�อยู่ท่ีดีเทลท่ีเล็กท่ีสุดอย่�งอิฐท่ีทำ�ข้ึนเฉพ�ะต�มท่ีกล่�ว 
ม�ข้�งต้น จ�กฟอร์มโค้งเว้�ที่สร้�งกลิ่นอ�ยคว�มเป็นจีนได้อย่�ง
อศัจรรยถ์กูนำ�ม�สร�้งรูปโฉมเเละพฒัน�สูร่ปูทรงของอ�ค�รหลงัค� 
จั่วที่บิดฟอร์มเพียงเล็กน้อยกลับให้คว�มรู้สึกของกลิ่นอ�ยก�รผสม
ผส�นของวัฒนธรรมทั้งสองได้อย่�งลงตัว ∂  
www.studiomake.com

ภาพบน, ภูมิทัศน์ภายนอกด้านหลัง
อาคารสถาบันไทย-จีน  
หน้าตรงข้ามตามเข็มนาฬิกา, 
โครงสร้างของอาคารที่เสาเเต่ละต้น
ทำาหน้าที่รับน้ำาหนักอาคารลงบน 
พื้นดินใต้น้ำา, อิฐสีเทาที่ทาง 
Studiomake ออกแบบขึ้นเฉพาะ 
เเละโมเดลจำาลองต้นเเบบอาคาร 
สถาบันไทย-จีน, อาคารสถาบัน
ไทย-จีน เเละภาพบริบทโดยรอบ  
ป่าไผ่ทางด้านหลังอาคาร, มุมจาก
ภายในอาคารสถาบันไทย-จีนที่มอง
ลอดผ่านหลังคาจั่วที่มีความโค้งมน 
รูปทรงเดียวกับอิฐที่ทำาขึ้นเฉพาะ


