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 Located on the northern edge of Rangsit University’s main 
campus, the Guan Yin Pavilion is part of an extensive building 
program being carried out around a new northern entrance to 
the university. Conceived as the headquarters for the university’s 
nascent Chinese-Thai Institute, which was in effect a loose-
knit group of staff from disparate departments who helped to 
facilitate student exchanges and any other activities – such as 
traveling exhibitions and workshops – that may have arose 
between Rangsit University and Chinese universities. “When 
the institute was just starting out they didn’t really need a home, 
all their work was done through correspondence,” explains Im 
Sarasalin Schafer, the co-founder of Studiomake together with 
husband David Schafer. “But I think for the President of Rangsit 
University, this was also a symbolic gesture, that there should 
be a building that represented this institution, this relationship.”
 As the institute itself was still young and its role in many 
ways still to be defined, this meant that the building itself, 
outside of requisites such as offices and a meeting space, was 
still a great blank. David mentions that “we spent a lot of time 
programming and thinking about what the future life of this  
institute would be. So a really big portion of space in this building 
is devoted to the exhibition hall, which is the open, glass portion 
of the building, which we thought was really important in order 
to have a space where the fruits of the efforts or the results of 
these relationships could be displayed and shared with the rest 
of the university. We didn’t want a closed building where these 
people were doing their thing and it was a mystery. We wanted 
to make sure that it was transparent, open and inviting for the 
rest of the university to experience the building.”
 Though the Guan Yin Pavilion faces east, the arrival into 
the building is made through the southern side past the statue 
of the eponymous deity via a ramp walkway edged on one side 
by a pool of water, next to which a screen of bamboo blocks 
out the visual clutter of nearby buildings, and on the other side 
by the exhibition hall. The elongation of the arrival journey effects 
a more distinctive experience, as well as getting people to walk 
past the exhibition space and become aware of what goes on 
inside, but more importantly it serves the purpose of allowing 
the building to be lifted up above flood level (mandated by  
the university after the major flood of 2011) without the need  
for stairs or filling up the ground floor with parking spaces. 
The ramp leads visitors into the middle of the building, which is 
an open-air courtyard, to the left of which you go up another 
small ramp to reach the offices and administration area, while 
to the right sits the all-glass exhibition hall. 

	 ศาลากวนอิมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการก่อสร้างส่วน 
ต่อขยายทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูบ่รเิวณทางเข้าทางด้านทศิ 
เหนอืของมหาวทิยาลยัรงัสติ	โดยตัง้อยูบ่รเิวณด้านรมิของ 
ด้านทศิเหนอืของวทิยาเขตหลกัของมหาวทิยาลยั	ใช้เป็น 
เหมือนส�านกังานใหญ่ของสถาบันไทย-จีนท่ีก�าลงัเตบิโต 
ข้ึนของมหาวิทยาลยั	โดยเดมินัน้เป็นเพียงกลุม่บุคลากร 
ของมหาวทิยาลยัจากหลากหลายคณะทีช่่วยกนัสนบัสนนุ
ในเรือ่งการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและกจิกรรมอ่ืนๆ	เช่น	
นทิรรศการหมุนเวียนและเวิร์กช็อปท่ีเกดิข้ึนระหว่าง
มหาวิทยาลยัรงัสติและมหาวิทยาลยัต่างๆ	ของจีน	อิม๋	
สาระศาลนิ	เชเฟอร์	ผูร่้วมก่อตัง้	Studiomake	กบัสามี 
ของเธอ	David	Schafer	อธิบายว่า	“เม่ือตอนท่ีสถาบัน 
เริม่ก่อตัง้กไ็ม่ได้มคีวามต้องการทีจ่ะต้องมสีถานที	่เพราะ 
งานต่างๆ	เป็นงานด้านการตดิต่อประสานงาน	แต่ส�าหรบั 
อธิการบดขีองมหาวิทยาลยัรงัสิตแล้ว	นีถ่อืว่าเป็นสญั- 
ลกัษณ์อย่างหนึง่ทีบ่่งบอกถงึความสมัพนัธ์นีโ้ดยมอีาคาร 
ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของสถาบัน”
	 เนือ่งจากตวัสถาบนันัน้ยงัใหม่อยู	่รวมทัง้ยงัมบีทบาท 
หน้าทีอ่กีหลายอย่างทีย่งัต้องการการก�าหนดอยู	่ซึง่นัน่ 
หมายความว่าตวัอาคารเอง	นอกเหนอืจากพ้ืนท่ีส�าคญัๆ 
อย่างส�านกังานและพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการประชุม	กย็งัไม่ได้ 
ถกูก�าหนดไว้เลย	David	พดูให้ฟังว่า	“เราใช้เวลาไปมาก 
ในการตัง้โปรแกรมและการคดิถงึว่าอนาคตของสถาบัน
แห่งนีจ้ะเป็นอย่างไร	ดงันัน้พืน้ทีส่่วนใหญ่ในอาคารแห่งนี ้
เลยให้ความส�าคญักบัโถงนทิรรศการ	ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเปิด 
เป็นส่วนท่ีเป็นกระจกของอาคาร	ซ่ึงเราคดิว่ามันส�าคญั
มากในการท่ีจะมีพ้ืนท่ีท่ีผลพวงของความพยายามหรอื 
ผลลพัธ์ของความสมัพนัธ์เหล่านีส้ามารถน�าออกมาแสดง 
และร่วมแบ่งปันให้กบัท้ังมหาวิทยาลยัได้	เราไม่ต้องการ
อาคารปิดท่ีเจ้าหน้าท่ีท�าอะไรต่อมิอะไรของเขาไปโดยที่
ไม่มใีครรู	้เราต้องการให้มนัเป็นเรือ่งโปร่งใส	เปิดเผย	และ 
แน่ใจว่าส่วนอืน่ของมหาวทิยาลยัจะสามารถเข้าถงึเพือ่มา
สมัผสัประสบการณ์กบัอาคารแห่งนีไ้ด้”
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01 เสาอิฐหน้าอาคารท่ีม ี
ฟอร์มคล้ายต้นไผ่ใช้เป็น 
สกรีนบังแดดและส่ือถึง 
ความเป็นจีน โดยท่ีต้นไผ่ 
จรงิๆ เองกถู็กน�ามาใช้บรเิวณ 
ด้านหลังอาคาร เกิดเป็นการ
ล้อกันระหว่างธรรมชาติกับ
งานสถาปัตยกรรม
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	 ถงึแม้ว่าศาลากวนอมิจะหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก 
แต่การเข้าถงึตวัอาคารนัน้ถกูก�าหนดให้เข้าจากทางทศิ
ใต้	ผ่านรปูป้ันเจ้าแม่กวนอิมอนัเป็นทีม่าของชือ่อาคาร	
โดยใช้ทางเดนิทีเ่ป็นเนนิลาดรมิสระน�า้ซึง่ตดิกนักบักอไผ่ 
ทีช่่วยเป็นสกรนีบงัตาเพือ่กันสายตาจากตกึต่างๆ	ทีอ่ยู่ 
ใกล้เคยีง	และอกีด้านหนึง่ผ่านโถงนิทรรศการ	การที่ 
ระยะทางเดนิเข้าสูต่วัอาคารถกูยดืให้ยาวขึน้	กเ็พือ่เป็น 
การสร้างประสบการณ์ทีพ่เิศษ	พร้อมทัง้ยงัท�าให้ผูค้นที ่
เดนิผ่านพืน้ทีแ่สดงนทิรรศการรูไ้ด้ว่ามอีะไรเกดิขึน้ในนัน้ 
แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืเป็นการยกตวัอาคารให้สงูเหนอืระดบั 
น�า้ท่วม	(มหาวทิยาลยัระมดัระวงัเรือ่งนีม้ากหลงัจากผล- 
กระทบทีไ่ด้รบัจากการเกดิน�า้ท่วมใหญ่ในปี	2554)	โดย
ไม่ต้องใช้บนัไดหรอืท�าพืน้ทีช่ัน้ล่างให้เตม็ไปด้วยทีจ่อดรถ 
ทางลาดจะน�าผูม้าเยอืนไปสูส่่วนกลางของอาคารซึง่เป็น
คอร์ทยาร์ดแบบเปิด	ทางด้านซ้ายมทีางลาดเลก็ๆ	ทีจ่ะ
พาขึน้ไปสูส่่วนส�านกังานและฝ่ายบรหิาร	ในขณะทีท่าง
ด้านขวาจะเป็นโถงนทิรรศการ
	 สถาปนกิตัง้ใจออกแบบให้ทางเดนิไปสูบ่รเิวณส�านกั- 
งานค่อนข้างมดื	David	อธบิายว่า	“ทางเดนิไปสูท่างด้าน 
ออฟฟิศ	เราตัง้ใจท�าให้มนัเป็นพืน้ทีค่่อนข้างมดืเพราะ
มนัเป็นใจกลาง	(ของอาคาร)	แล้วคอืมนัมนี�า้พซุ่อนอยู่
ทีด้่านหลงันัน่ด้วย	คณุจะได้ยนิเสยีงน�า้แต่คณุจะมองไม่ 
เหน็ว่ามนัอยูต่รงไหน	และกจ็ะมบีนัไดทีจ่ะพาคณุขึน้ไป 
สูบ่รเิวณหลกัของพืน้ทีข่องฝ่ายบริหาร	เราชอบทีค่ณุจะ 
ต้องมาเจอกบับรเิวณทีม่ดืและเยน็ก่อน	โดยตรงนีจ้ะมี 
สกายไลท์อยู	่2-3	อนั	สกายไลท์วงกลมซ้อนเลก็ๆ	เหล่านี้ 
จะบดุ้วยทองเหลอืงดงันัน้แสงทีส่่องผ่านสกายไลท์จะให้
แสงทีอ่บอุน่”	ในขณะทีห้่องท�างานของผูบ้รหิารระดับสงู
จะมขีนาดใหญ่และหรหูรา	สถาปนกิจงึจงใจทีจ่ะท�าให้
พืน้ทีส่่วนกลางส�าหรบับคุคลากรอืน่ๆ	อย่างเช่น	เลานจ์ 
บนชัน้แรก	และแพนทรบีนชัน้สองมวีวิทีส่วยทีส่ดุอยูด้่วย
	 ในด้านฟังก์ชัน่การใช้งาน	ด้วยความทีอ่งค์กรนัน้ก�าลงั 
อยูใ่นช่วงตัง้ตวัท�าให้มพีืน้ทีบ่างส่วนทีต้่องปรบัเปลีย่น
การใช้งานไป	อย่างพืน้ทีท่ีถู่กวางแผนไว้ให้เป็นคาเฟ่ท่ี 
บรเิวณชัน้หนึง่กต้็องเปลีย่นไปเป็นห้องประชมุตัง้แต่ก่อน 
ทีอ่าคารจะเปิดใช้ด้วยซ�า้	ในตอนนีย้งัมกีารพดูถงึการเอา 
โถงนทิรรศการมาใช้เป็นห้องประชมุหรือสมัมนาอกีด้วย 
ด้วยความทีต่วัอาคารเองไม่ได้เอือ้ให้มกีารขยายต่อเตมิ 
ออกไปได้	Studiomake	ได้มกีารวางมาตรการในการท่ี
จะเอือ้ให้พืน้ทีน่ัน้ปรับเปลีย่นได้ในระดบัหนึง่	“สิง่ทีเ่รา
มกัจะรวมเข้ามาไว้ในโครงการของพวกเราอยูเ่สมอไม่ว่า 
จะเป็นอะไรกต็ามคอืระบบทีม่นัปรบัเปลีย่นได้	เพราะฉะนัน้ 
แม้ว่าพืน้ทีน่ัน้จะไม่ได้มรีะบบเสยีงทีด่ทีีส่ดุ	แต่ด้วยวธิกีาร 
ออกแบบเพดานของพวกเรา	มนักง่็ายถ้าจะมกีารปรับ- 
เปลีย่น	หรอือย่างในกรณทีีพ่ืน้ทีจ่ะต้องรองรบัผูใ้ช้งาน
จ�านวนมากเป็นเวลาหลายชัว่โมงในตอนกลางวนั	ถ้าเช่น- 
นัน้ระบบปรบัอากาศก็จะต้องถกูปรบัปรงุให้ดขีึน้	ซึง่นัน่ 
กส็ามารถท�าได้อย่างง่ายดายเพราะว่าแผ่นฝ้าของเพดาน 
สามารถถอดออกมาได้	ผมคดิว่าสิง่ส�าคญัทีส่ดุทีค่ณุจะ
สามารถท�าได้	แม้ว่าคณุจะไม่สามารถตอบสนองกบัทุก 
ความต้องการได้	คอืการท�าให้มนัสามารถปรบัเปลีย่นได้ 
ง่าย	ซึง่นัน่เป็นสิง่ทีเ่ราจะออกแบบไว้ในเกอืบทกุงานของ 
เรา”	David	กล่าว	ความตัง้ใจอกีอย่างหนึง่ของเขาก็คอื
การออกแบบ	wireways	ขึน้มาโดยเฉพาะ	ซึง่เขามกัจะ
ท�าไว้ในทกุๆ	โครงการ	และโดยเฉพาะในกรณนีี	้ช่วยให้
แผ่นหลงัคาทีม่พีืน้ผวิหล่อได้โชว์และปราศจากท่อร้อย
สายไฟและระบบเครือ่งจกัรต่างๆ
	 อย่างไรกต็ามความส�าคญัหลกัของอาคารนีค้อืการ
แสดงออกถงึความสมัพนัธ์ไทย-จนี	ทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นของ 
สถาบนัแห่งนี	้รวมทัง้คณุสมบตัทิัง้สองของความเป็นจนี 
และความเป็นไทยกม็อียูใ่นทกุทีซ่ึง่แสดงให้เห็นผ่านงาน
ออกแบบ	ทีไ่ม่ใช่แค่ผ่านทางฟอร์มเท่านัน้	แต่เลยไปถงึ 
วสัดทุีถ่กูสัง่ท�าเฉพาะและรายละเอยีดต่างๆ	ทีช่่วยนยิาม 
ความเป็นผลงานของ	Studiomake	อกีด้วย

44 ARCHITECTURE



 The corridor to the office area is made deliberately dark, 
as David explains: “Going into the admin side, it’s actually a dark 
space and that’s on purpose. It’s at the heart [of the building], 
and there’s a hidden water fountain back there, so you hear 
the water trickling but you don’t see where it is, and then there 
are stairs that go up to the main admin area. We liked it that 
you come into this cool, dark space. Then there are a few select 
skylights, these small double circle skylights, they are lined with 
brass so the light that comes down has a really warm glow to 
it.” While the offices for the more senior staff are obviously 
more sizable and plush, the architects made sure that the common 
staff areas such as the lounge on the first floor and the pantry 
on the second floor have some of the best views.
 Function-wise, there was already a casualty of the still 
evolving organization, where a planned café on the first floor 
had to be converted into another meeting room before the 
building even opened. Now, there are even talks of having the 
exhibition hall also functioning as another meeting room or 
seminar room and while the building form itself would forbid 
extension, Studiomake has put in measures that allow for a 
certain amount of tweaking. “Something we’re always integrating 
into our projects no matter what is this idea of an open-ended 
system,” says David. “So even if it’s not the best acoustics space, 
because of the way we designed the ceiling, it is actually easy 
to update. Or if all of a sudden the space is going to be filled 
with people for hours during the day, then maybe that air- 
conditioning needs to be upgraded and that’s easy to do because 
the ceiling panels are removable and can come down. I think 
that’s the most important thing that you can do, even if you 
can’t anticipate every possible need, allowing for it to be easily 
upgraded is something that we do in most of our architecture.”  
Furthering this aim are custom designed wireways, which they 
include in most of their projects, and which in this particular 
case, allow the roof slab with its formwork texture to be exposed 
and free of conduits and other mechanical systems.

	 หลงัคาของอาคารเป็นปลายงอนขึน้ซ่ึงได้รปูแบบมา 
จากของจนีโดยตรง	แต่อย่างไรกต็ามดเูหมอืนว่ามนัจะ 
ไม่ถกูตกแต่งด้วยส่วนประดบัประดาอะไรเลย	ส่วนของ
ชายคานัน้ยืน่ออกไปมากเพือ่ใช้บงัแดดให้แก่พืน้ทีภ่ายใน 
ทีถ่กูปิดล้อมไปด้วยกระจก	และทีด่เูด่นชดัไม่แพ้กนัก็คอื
การใช้อฐิสเีทาทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจนี	แต่
มนัไม่ใช่อฐิทีม่าจากจีนแต่เป็นอฐิทีท่�าในไทยโดยผ่าน
ขัน้ตอนการท�าแบบพเิศษโดยการเผาสองครัง้ซึง่พฒันา 
โดยบรษิทั	อ.ป.ก.	ดาวคู	่ทีท่�าให้อฐิสแีดงกลายเป็นสีเทา 
ด้านหนึง่ของอาคารก่อด้วยอฐิสเีทาเหล่านีป้ระชันกบัอฐิ 
สแีดงแบบธรรมดาเพือ่เป็นตวัแทนของบรบิทของท้ัง
สองประเทศ	กระเบือ้งสเีขยีวใช้เพือ่ปบูนก�าแพงโค้งที่
อยูบ่รเิวณด้านหลงัคอร์ทยาร์ดกม็รูีปแบบทีเ่หมอืนกบั
กระเบือ้งทีใ่ช้ท�าหลงัคาของจนี	แต่ทีน่ีน่�ามาประยกุต์ใช้
ก่อเป็นแนวตัง้และกระเบือ้งเคลอืบเงาแบบศลิาดลซึง่
แพร่หลายในไทย
	 บางส่วนของอฐิทีส่ัง่ท�าได้รบัการปรบัแต่งข้ึนไปอกี
และมลีกัษณะโดดเด่นด้วยยอดทีไ่ม่ต่างจากรปูแบบของ 
หลงัคา	แต่บนอฐิจะอยูอ่อกไปจากตรงกลางเลก็น้อย 
อฐิเหล่านีท้�าหน้าทีเ่ป็นทัง้โครงสร้างและงานตกแต่งบาง- 
ส่วนของก�าแพงด้านหลงัของอาคารรวมทัง้เอามาก่อเป็น 
เสาทีล้่อมรอบโถงนทิรรศการ	เสาเหล่านีใ้ห้ร่มเงากบัพืน้ที่ 
จดัแสดงนทิรรศการและยงัสามารถให้ความรูส้กึถึงความ 
เป็นส่วนตวัและปิด	แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัสามารถให้
แสงส่องผ่านเข้ามาจ�านวนมากในช่วงกลางวนัและดคู่อน- 
ข้างโปร่งแสงเมือ่มองตรงเข้าไป

	 สิง่ทีท่�าให้งานออกแบบโดดเด่นกค็อืการค้นหาและ
ทดลองเกีย่วกบัวสัด	ุนัน่กค็อือฐิสเีทาและกระเบือ้งสเีขยีว 
แถมยังมีรายละเอียดของงานสั่งท�าเฉพาะในระดบัท่ีเห็น 
ได้ชดัเจน	ทัง้ม้านัง่และเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ทีแ่ทรกตวั 
อยูร่ะหว่างเสาคูข่องโครงสร้าง	กระเบือ้งปพูืน้ทีม่รูีพรนุ 
ช่องสกายไลท์ท่ีบุด้วยทองเหลือง	ราวบนัไดและซอกผนงั 
ขนาดเลก็เพือ่ใส่ถงัดบัเพลงิ	ไม่ใช่ว่าทกุอย่างจะสมบรูณ์
แบบไปหมด	คุณภาพของงานก่อสร้างก็ยังไม่ถึงกับ 
เนีย๊บนกั	ห้องเรยีนทีแ่ทบจะปราศจากช่องเปิดในบรเิวณ
ชั้นหนึ่ง	รวมถึงส่วนส�านักงานของสโมสรนักศึกษาที่
ไม่มหีน้าต่างท�าให้เกดิความรูส้กึค่อนไปทางอดึอดั	ผดิ
ไปจากส่วนทีเ่หลอืของอาคาร
	 คงไม่ต้องสงสยัว่าท�าไมคณะกรรมการอาคารส่วนใหญ่ 
ถงึมคีวามต้องการทีจ่ะสร้างอาคารทีม่เีอกลกัษณ์หรือความ 
เป็น	iconic	เป็นอย่างมาก	แต่ความต้องการนี	้น้อยนกั
ทีจ่ะได้รบัการแปลออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมทีด่ไีด้	
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรปูทรงท่ีไม่ธรรมดาของอาคารอืน่ๆ	
ภายในแคมปัส	หรอืกบัศนูย์วฒันธรรมจีนทีห้่วยขวาง 
ซ่ึงให้ความส�าคญักบัรปูฟอร์มเหนอืทุกส่ิง	ดไีซน์ของศาลา 
กวนอิมก็ดูจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายกว่ามาก	และอาจจะ
ด้วยเหตุนี้	มันจึงเป็นอาคารที่ดีกว่ามากด้วยเช่นกัน	 
“ศาลานีอ้าจจะเป็นอาคารทีไ่ม่ได้ดนู่าตืน่ตาตืน่ใจมากทีส่ดุ 
เมือ่ดจูากระยะไกล”	David	กล่าว	“แต่เราคดิว่ามนัมรีาย- 
ละเอียดมากพอที่จะท�าให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของ 
อาคาร	คณุต้องเดนิดรูอบๆ	คณุต้องเข้าไปข้างในและก ็
มองดมูนัเพือ่ทีจ่ะได้เหน็ว่าอฐิเหล่านัน้มรีปูทรงเหมอืนกับ 
หลงัคา	มนัมบีทสนทนาโต้ตอบเลก็ๆ	น้อยๆ	ระหว่างกนั 
เกดิขึน้”	ว่ากนัว่าพระเจ้าอยูใ่นรายละเอยีด	และดเูหมอืน 
ว่าในกรณนีีเ้จ้าแม่กวนอิมเองก็เช่นกนั

02 ทางเดนิถกูออกแบบให้มี 
ความมดืเพือ่สร้างบรรยากาศ 
เย็นสบาย โดยในช่วงกลางวนั 
จะได้รับแสงธรรมชาติจาก 
สกายไลท์ทีบ่ดุ้วยทองเหลือง
03 ภายในห้องโถงนทิรรศการ 
ทีมี่เสาอฐิช่วยบงัแดดและเพิม่ 
ความเป็นส่วนตัว

1 reception
2 office
3 pantry
4 administration
5 outdoor terrace
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 The chief concern of the building is however to express 
the Chinese-Thai relationship that is the raison d’etre of the 
institute and the double qualities of Chineseness and Thainess 
is everywhere present in the design, pursued not only through 
form, but a range of custom-made materials and detailings 
that have come to define Studiomake’s works. The building’s 
upturned roof takes on a direct Chinese reference, nevertheless 
one that seems to have been stripped of ornaments and over-
stretched by giants, its deep overhang ensuring a measure of 
shading for the interior spaces, which have been generously 
glazed. But equally overt is the use of grey-colored bricks so 
prevalent in China, which turn out not to be Chinese bricks at 
all but local Thai bricks that went through a special process of 
double-firing developed by brick manufacturer A.P.K. Dawkoo, 
turning the red color into grey. On one side of the building, these 
grey bricks are set against the normal red bricks to represent 
the two contexts. The green tiles used to cover the curved wall 
of the rear courtyard area also have the form of a typical Chinese 
roof tile, but here applied on a vertical plane and finished with 
a shiny celadon glaze, which is popular in Thailand.
 Some of the custom-made bricks are further modified and 
characterized by a peak not unlike the roof’s form, though here 
located slightly off-center. They act as both structure and 
decoration for some parts of the wall on the rear side of the 
building as well as for the ring of columns that encloses the 
exhibition hall. These columns help to shade the exhibition 
space as well as succeed in creating a real sense of privacy and 
enclosure even as it lets in plenty of daylight and is relatively 
transparent when viewed straight on.
 But what makes the design shine is the investigative and 
experimental approach towards materials – namely the grey 
bricks and green tiles – in addition to the conspicuous level of 
custom detailing. The latter includes the benches and reception 
counter in the central courtyard that squeeze themselves in 
between the structure’s sets of double columns, the perforated 
floor tiles, the skylights with their brass lining, the railings and 
the small wall niches for fire extinguishers. Not that everything 
is quite pitch perfect, the quality of the construction work in 
certain places leaves something to be desired, and on the first 
floor, the classroom with its clinical lighting and the student 
club office with no windows feel positively claustrophobic and 
below the standard of the rest of the building. 
 While there are no doubt some justified reasons as to 
why most building commissioners feel the most urgent need 
for a “symbolic” or an “iconic” building, such imperative does 
not always translate into good architecture. In comparison to 
the visual pizazz of other university buildings within the same 
campus or the attention-seeking form of the Chinese Cultural 
Center in Huai Khwang, the Guan Yin Pavilion would qualify as 
an understatement. Its form, though striving to be expressive – 
being Studiomake’s most formalist project to date – is not quite 
spectacular, and it is clearly all the better for it. “The pavilion 
is probably not the most formally dramatic building from far 
away,” says David, “but we do think that there’s enough detail 
to understand the full story of the building. You have to walk 
around, you have to be in it and you have to be observant [to 
see that] those bricks are the same shape as the roof, that there 
are these kinds of little conversations happening.” God is in 
the details, and in this case it would seem, so is Guan Yin.
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04 บรรยากาศภายในส่วน
ออฟฟิศบริเวณชั้นสองของ
อาคารที่พื้นที่ห้องทั้งหมด
ถูกจัดวางไว้รอบนอก ส่ง
ผลให้ได้รับแสงธรรมชาติ
อย่างเต็มที่
05 ทีมออกแบบจัดวางทาง- 
เดนิเข้าสูต่วัอาคารอยูบ่รเิวณ 
ด้านหลัง ท�าให้ทั้งด้านหน้า
และด้านหลังมีความส�าคัญ
ไม่แพ้กัน
06 ในการออกแบบศาลา 
เจ้าแม่กวนอิม Studiomake 
ให้ความส�าคญักบัประสบการณ์ 
ทางสเปซและการสัมผัส
ของผู้มาใช้งานมากกว่าการ
สร้างความดึงดูดจากรูปทรง
ภายนอก
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THE BRICK 
STORY

TELL US ABOUT THE BRICKS.

IM SARASALIN SCHAFER:  Brick was the first material 
we thought of when Dr. Arthit Ourairat [President of Rangsit 
University] explained to us this whole relationship between 
Thailand and China and wanting this building to be symbolic 
He actually had several reference images of Chinese temples 
that were sitting in the middle of water and of course with 
Studiomake, that’s not how we begin a project, we don’t have 
a form in mind or an iconic shape at all. In fact, we don’t sit 
around and sketch buildings, we usually start by thinking about 
materials and what material could best be used for this project. 
It was also very important for him that this was a symbolic 
building, that you could drive by and you could see Thainess 
and Chineseness in this building. For us, that immediately 
translated to brick.
 But of course brick in China is grey and in Thailand it’s red, 
which is just because the soil is different. So we know that we 
wanted something that could represent both cultures, but we 
didn’t want to start importing material, we wanted to have it be 
locally made. We contacted a factory, A.P.K. Dawkoo, probably 
one of the oldest and largest brick factories in Thailand, they’re 
in Ang Thong, and we told them that we wanted to use Thai soil 
to create a Chinese brick. With whatever little knowledge of 
ceramics we have, we began working with them. They said they 
had a method of double firing brick, the first time that they fire 
it, it’s red and for the second time they fire it through a different 
process of firing, decreasing the oxygen, which changes the color 
of the clay, so the next time it comes out of the kiln, it’s grey. 
So it has to be double-fired. Naturally, it takes more time to 
produce, the brick shrinks even more because every time you 
fire something, moisture evaporates and it gets smaller, but it 
produced the exact result that we wanted.

SO THIS WAS SOMETHING THAT THEY WERE 
ALREADY DOING, THEY KNEW HOW TO DO IT?

DAVID SCHAFER:  They had done it with some ceiling 
tiles. Because we went to the factory and we were like “What 
are these grey bricks, how come we’ve never seen this before?” 
Because they do a couple different colors, red and then variations 
of red and brown, and a yellow color. So this grey was something 
that we hadn’t seen before. And it took a while, we had to pry 
a little bit, because I think they were still just starting to experiment 
with it and hadn’t fully controlled the process just yet. But it so 
happened that we were just walking through the factory because 
we knew we wanted to work with a pretty big factory.

WAS THIS THE FIRST TIME THEY HAD PRO-
DUCED BRICK IN THIS COLOR?

ISS:  Yes. And that’s usually the way in which we work. If we 
say we want to work with brick then the first thing we do is 
to call up a brick factory and we go there and we walk around 
and get a sense of how they do things so that we can come 
back and design for that situation.

DS:  Because it’s not just the color but the shape too that we 
designed. We knew that we wanted to play with the bricks and 
use the bricks as an opportunity, not only for color, but texture 
too. So visiting the factory and really understanding the way that 
particular factory produces special shapes or the way their 
extrusion process works and how their tools work, helped us 
design for that process so that we can do something special 
that is hopefully not too expensive. That was really how we 
developed the shape of the custom brick, which in a strange 
way, ended up being the shape of the building itself, that peak. 
In developing that brick, we looked at different ways in which 
bricks get stacked, the different bonds, the ways that they shift 
and relate. In thinking about the different shapes, we realized 
that if we had a brick that was asymmetrical, if you look at the 
brick, the peak is not at the center but slightly off, the location 
of that peak is exactly where it needs to be so that you can 
basically flip the bricks back and forth and get the peaks to 
line up as the bricks are stacked, or you alternate them and 
you can get different textures. So that one brick can be used in 
multiple different ways. 
 Then the admin half ended up being a very solid mass and 
the bricks are used horizontally. On the exhibition hall side,  
because we have that whole glass box, we then used the bricks, 
instead of creating a heavy, dense wall we tried to create a 
light brick wall. We used the bricks basically to create columns 
and then spaced those columns close enough together so that 
it created this screen brick wall, so it gives protection from the 
sun and some privacy to that exhibition space, but still has 
lots of transparency.

ช่วยเล่าให้เราฟังเก่ียวกับอิฐหน่อยได้ไหม?

Im Sarasalin Schafer:	ตอนท่ี	ดร.อาทิตย์	อุไรรตัน์	
(อธิการบดมีหาวิทยาลยัรงัสิต)	อธบิายให้เราฟังเกีย่วกบั 
ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน	และ
อยากให้อาคารนีเ้ป็นเหมอืนสญัลกัษณ์แทนความสมัพนัธ์ 
นัน้	อิฐเป็นวัสดชุนดิแรกเลยท่ีเรานึกถงึ	จรงิๆ	แล้วท่าน 
กมี็ภาพอ้างอิงเป็นวัดจีนท่ีตัง้อยูก่ลางน�า้มาอยูม่ากพอ 
สมควร	แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีท่ี	Studiomake	ใช้ในการเริม่
โครงการกนั	คอืเราไม่ได้มีรูปแบบอะไรในใจหรอืรปูทรง 
ท่ีจะมาเป็นไอคอนเลย	อันท่ีจริงเราไม่ได้มานัง่สเกต็ช์
ภาพอาคารกนัก่อน	โดยปกตเิราจะเร่ิมจากการคดิถงึ
วสัดตุ่างๆ	ว่าวสัดชุนดิไหนทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะใช้ส�าหรบั 
โครงการนี้	รวมทั้งมันส�าคัญมากส�าหรับท่านที่อาคาร
นีจ้ะเป็นสญัลกัษณ์	คอืคนขับรถผ่านไปมาจะสามารถ
เห็นความเป็นไทยและความจีนได้ในอาคารหลงันี	้ซ่ึง
ส�าหรบัเราแล้วมันได้แปลมาเป็นอิฐเลยทันที
	 แต่อฐิในประเทศจีนนัน้มสีเีทา	ส่วนในไทยนัน้มสีแีดง 
ซึง่เป็นเพราะมดีนิทีต่่างกนั	ดงันัน้เรารูเ้ลยว่าเราต้องการ 
อะไรท่ีสามารถเป็นตวัแทนส�าหรบัท้ังสองวัฒนธรรม	
แต่เรากไ็ม่ต้องการท่ีจะน�าเข้าวัสด	ุเราอยากจะใช้ของท่ี
ท�าในประเทศ	เรากเ็ลยตดิต่อโรงงาน	อ.ป.ก.	ดาวคู	่ซ่ึง
น่าจะเป็นโรงงานท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	
อยูท่ี่อ่างทอง	และเราก็บอกกบัเขาว่าเราอยากจะใช้ดนิ
ของไทยในการท�าอิฐจีน	ด้วยความรูเ้ลก็น้อยเกีย่วกบั 

IN RESPONSE TO THE BRIEF:  TO SYMBOLIZE 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THAILAND AND 
CHINA, STUDIOMAKE FIRSTLY THOUGHT ABOUT 
THE MATERIAL
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DO THE COLUMNS STAND UP ON THEIR OWN?

DS:  No, they are braced at the top, because they are quite 
slender, there are just six vertical bricks in section. Those vertical 
bricks have holes going the long way for the steel, whereas the 
horizontal brick have the holes going the short way for the steel. 
The columns are just strong enough to support themselves 
basically and they are braced at the top with a steel structure 
that comes up from the main column of the building.

THERE SEEMS TO BE A LOT OF PEOPLE 
WORLDWIDE EXPERIMENTING WITH BRICK 
AT THE MOMENT.

DS:  They’re modular, they’re fun.
ISS:  I think in general, there’s a part of architecture that’s 
looking back at the past and the materials that we’ve used and 
one could call brick a pretty archaic material. I think there is a 
certain romanticism attached to using a very humble material 
and doing very extravagant things with it, so not just a brick 
wall but getting really decorative or starting to introduce trans- 
parency. There seems to be a return to “hey let’s not use these 
hi-tech materials, let’s go back and use these low-tech materials.” 
Now suddenly, it’s become accepted again.
DS:  For us, I think the work of Office dA [split in 2010 into 
MPdL Studio and NADAAA] has always been inspirational for 
us and they have always done interesting things with bricks; 
and Kengo Kuma, who is pretty good at aggregating, using small 
parts in lots of ways. I think this idea of using small repetitive  
things is interesting because it guarantees a certain uniformity, 
even though the bricks are slightly different colors and slightly 
different sizes, in the end you have this uniform wall. But it 
also gives you an opportunity to play with it, becoming a kind 
of plastic surface that you can push and pull and manipulate.

WAS THE SHAPE OF THE ROOF TAKEN FROM 
THE BRICK?

DS:  That’s a good question because we can’t remember which 
came first, because we tend to work at the small scale and the 
big scale at the same time, so it happened around the same 
time, that curved peak. They definitely relate to each other but 
we’re not sure which came first.
ISS:  Now it has become our little inside joke that the building 
is made out of tiny little buildings just like it. It’s a meta-building.

เซรามกิทีเ่ราม	ีเราก็เร่ิมท�างานกบัเขา	ทางเขาบอกว่า 
เขามวีธิกีารเผาอฐิ	2	ครัง้	เผาคร้ังแรกอฐิจะออกมาเป็น 
สแีดงและพอน�าไปเผาเป็นครัง้ทีส่องโดยใช้กระบวนการที่ 
แตกต่างกนั	โดยลดจ�านวนออกซิเจนซ่ึงท�าให้เปล่ียนสีอิฐ 
พอเอาออกมาจากเตาเผามนักเ็ป็นสเีทา	มนักเ็ลยต้องเผา 
2	ครัง้	แน่นอนทีม่นัต้องใช้เวลามากกว่าปกตใินการผลติ 
อฐิจะหดตวัมากขึน้เพราะทกุครัง้ทีเ่ผาอะไรกต็ามความ 
ชืน้จะระเหยออกไปและมนักเ็ลยเลก็ลง	แต่มนัให้ผลลพัธ์ 
ตามทีเ่ราต้องการ

ถ้าอย่างนัน้ นีก็่เป็นอะไรทีพ่วกเขาท�ากนัอยูแ่ล้วใช่ไหม 
เขารูว่้าจะท�าอย่างไรอยูแ่ล้ว?

David Schafer:	เขาท�าอยู่แล้วกบักระเบ้ืองเพดาน	เพราะ 
ว่าเราไปท่ีโรงงานแล้วเรากเ็หมือนกบัว่า	“พวกอิฐเทานี่ 
มนัคอือะไร	ท�าไมเราถงึไม่เคยเหน็มนัมาก่อน”	นัน่เป็น 
เพราะเขาท�าสองสทีีต่่างกนั	แดงและก็หลากหลายเฉด
ของแดงและน�า้ตาล	อาจจะเป็นเหลอืง	ดงันัน้สเีทาเป็น
อะไรทีพ่วกเราไม่เคยเหน็มาก่อน	แล้วมนัก	็ใช้เวลาสกัพกั 
หนึง่	เพราะผมคดิว่ามนัยงัเป็นขัน้เริม่ต้นของการทดลอง 
กบัมนัอยูแ่ละกระบวนการผลติกย็งัควบคมุไม่ได้เตม็ที่ 
แต่ทีม่นัเกดิขึน้กเ็พราะว่าเราเดนิเข้าไปหาโรงงานเพราะ 
ว่าเรารูว่้าเราต้องการจะท�างานกบัโรงงานทีม่ขีนาดใหญ่	

นีก่เ็ป็นครัง้แรกทีเ่ขาผลติอฐิสนีีอ้ย่างน้ันเหรอ?

ISS:	ใช่ค่ะ	และนัน่กเ็ป็นวธิที�างานตามปกตขิองเราอยู่
แล้ว	ถ้าเราบอกว่าเราจะท�างานกบัอฐิเพราะฉะนัน้สิง่แรก 
ทีเ่ราท�ากค็อืโทรหาโรงงานผลติอิฐและก็ไปทีน่ัน่เลย	เรา
เดนิดไูปรอบๆ	เพือ่ทีจ่ะได้รับรูถ้งึวธิทีีเ่ขาท�างานแล้วเรา
จะได้กลบัมาออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์นัน้ๆ
DS:	เพราะว่ามนัไม่ใช่แค่เพยีงสเีท่านัน้	แต่เราออกแบบ 
รปูทรงของมนัด้วย	เรารูว่้าเราต้องการจะเล่นกบัอฐิและ 
ใช้อิฐให้เป็นโอกาส	ไม่ใช่แค่เพียงสีแต่ยังรวมถงึผวิสัมผสั 
อีกด้วย	ดังนั้นไปเยี่ยมโรงงานและท�าความเข้าใจกับ

กระบวนการผลติงานท่ีมีรปูทรงพิเศษของโรงงานนัน้ๆ 
หรอืวิธีท่ีเขาใช้อัดข้ึนรูปงานและเครือ่งมือท่ีใช้ท�างาน
อย่างไร	เขาจึงช่วยเราออกแบบส�าหรบัขัน้ตอนนัน้เพือ่ที ่
ว่าเราจะสามารถท�างานท่ีเป็นอะไรท่ีพิเศษและหวังว่าจะ
ไม่แพงจนเกนิไป	นัน่คอืวิธีท่ีเราพัฒนารปูทรงของอิฐท่ี 
สัง่ท�า	ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแปลกสักหน่อย	และจบลงท่ีรปูทรง
ของตวัอาคารเองท่ีมียอด	ในการพัฒนาอิฐนัน้เรามอง
หาวิธีต่างๆ	ในการท่ีจะก่ออิฐซ้อนข้ึนไป	และกต็วัเช่ือม
ต่างๆ	ด้วย	วิธีทีจ่ะสลบัและเชือ่มต่อ	ในการคดิถงึรปูทรง 
ท่ีแตกต่าง	เรากต็ระหนกัว่าถ้าเรามีอิฐท่ีไม่สมมาตร	ถ้า
คณุมองไปท่ีอิฐ	ส่วนยอดนัน้ไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่เยือ้ง
ออกมาหน่อย	ต�าแหน่งของยอดอยูใ่นจดุทีม่นัควรจะเป็น 
พอด	ีด้วยเหตนุีค้ณุกเ็ลยสามารถท่ีจะพลกิอิฐไปมาได้ 
และท�าให้ยอดเรยีงกนัตอนท่ีก่ออิฐซ้อนข้ึนไป	หรอืคณุ 
จะสลบักนัเพือ่ให้ได้ผวิสมัผสัทีแ่ตกกต่างกนั	เพราะฉะนัน้ 
ในอิฐก้อนหนึง่คณุกส็ามารถท่ีจะใช้มันได้หลากหลายวิธี
	 ดงันัน้ครึง่ท่ีเป็นส่วนของออฟฟิศกเ็ลยจะดเูป็นก้อน
ทึบมาก	รวมท้ังอิฐกก่็อในแนวนอน	ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็น
โถงนทิรรศการ	เนือ่งจากมันเป็นเหมือนกล่องกระจก	
เราเลยเลอืกท่ีจะใช้อิฐแทนการก่อผนงัทึบ	พยายามท่ีจะ 
สร้างให้ผนงัมนัดโูปร่งเบาแทน	คอืเราใช้อฐิมาท�าเป็นเสา 
ทีม่รีะยะระหว่างเสาใกล้มากพอทีจ่ะท�าให้เกดิเป็นผนงั 
ท่ีเป็นเหมือนสกรนีบังตา	ซ่ึงกลายมาเป็นผนังบังตาท่ี
ท�าจากอิฐท่ีสามารถป้องกันแสงอาทิตย์และสร้างความ
เป็นส่วนตวัให้กบัพ้ืนท่ีแสดงนทิรรศการ	แต่ก็ยงัคงมี
ความโปร่งแสงอยูม่ากเช่นกนั

ในทางโครงสร้าง ตวัเสานัน้ตัง้อยูด้่วยตวัของมนัเองหรอื?

DS:	ไม่ครบั	มกีารค�า้ยนัอยูข้่างบน	เพราะว่ามนัค่องข้าง 
เรยีว	ถ้าดรูปูตดัจะมีอิฐในแนวตัง้แค่	6	ก้อน	อิฐท่ีตัง้อยู่ 
จะมรีเูอาไว้สอดเหลก็ไปตามแนวตัง้	ในส่วนแนวนอนของ 
อฐิกม็รีใูห้สอดเหลก็เช่นกนั	เสานัน้แขง็แรงพอทีจ่ะรองรบั 
ตวัเองและมีค�า้ยนัช่วยอีกทีท่ีด้านบนซ่ึงเป็นโครงสร้างเหลก็
ท่ีมาจากเสาหลกัของตวัอาคาร

north elevation

south elevation

2m
1m

2m
1m

THERE SEEMS TO BE A RETURN 
TO “HEY LET’S NOT USE THESE 
HI-TECH MATERIALS, LET’S GO 
BACK AND USE THESE LOW-TECH 
MATERIALS.”
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north elevation
1m

07 การทดลองการเรียงก้อน 
อิฐ
08 ทางทิศเหนือของอาคาร
เป็นทีต่ัง้ของบนัไดหนีไฟและ 
พื้นที่จอดรถรับ-ส่งของ
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THE 
GREEN 
TILES

ช่วยเล่าให้ฟังเก่ียวกับกระเบ้ืองสีเขียวทีอ่ยู่ด้านหลังได้ไหม?

DS:	อันท่ีจรงิมันคอืกระเบ้ืองหลงัคาท่ีเราตดัแต่ง	ตอน
ออกมาจากโรงงานมนัไม่มขีอเพือ่ทีจ่ะใช้มนัเป็นกระเบือ้ง 
มุงหลงัคา	ซ่ึงท�าให้เราตดิมันด้วยวิธีซ่อนแบบง่ายๆ	ส�าหรบั 
เราแล้ว	มนัมบีทสนทนา	ไทย-จีนเกดิขึน้ทีน่ัน่เพราะคณุ 
อาจจะพูดได้ว่ามันค่อนข้างเป็นรปูทรงท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ของจีนแต่การเคลอืบนัน้เราใช้วิธีของศลิาดลซึง่เป็นอะไร 
ท่ีแพร่หลายในประเทศไทยในการท�าจานชามและของ
ตกแต่งต่างๆ	เราชอบมันเหมือนกนัเพราะว่ามันมีอะไร
ท่ีสวยงามท่ีเกีย่วข้องกับการมองในระยะท่ีต่างกนัหรอื
ประสบการณ์ที่ต่างกันที่คุณมี	ตอนที่คุณเข้ามาใกล้
อาคารคณุจะเห็นสท่ีีสดสว่างมาก	แต่มันกมี็ผวิสมัผสั
ท่ีสวยมากๆ	เพราะว่ามันท�ามาจากของช้ินเลก็ช้ินน้อย
จ�านวนมาก	และเม่ือคณุอยูต่รงหน้ามันการเคลือบแบบ 
ศลิาดลท�าให้ผวิสมัผสัสวยงามจรงิๆ	มันมีความแวววาว
เหมือนแก้ว	มันเลยมีความลกึและคณุกย็งัเห็นรอยแตก 
เลก็ๆ	อกีด้วย	ผมกเ็ลยคดิว่ามนัเป็นวสัดทุีส่วยงามจรงิๆ 
ตัง้แต่ระยะ	100	เมตร	จนถงึ	10	เซนตเิมตร	เลยทเีดยีว

TELL US ABOUT THESE GREEN TILES AT THE 
BACK.

DS:  Those are actually roof tiles that we then had trimmed. 
From the factory they come without the little hook that allows 
you to use them as roof tiles, which allowed us to attach them 
in a really simple hidden way. For us, there’s also a Thai-Chi-
nese conversation happening there because you could say 
that they’re a fairly iconic Chinese shape but then the par-
ticular glaze we’re using is a celadon glaze, which is a pretty 
popular glaze in Thailand to use for plates and bowls and 
decorative stuff. We like it too because there’s something nice 
about the different viewing distances or the different experi-
ences you get. When you first approach the building you see 
this really big bright splash of color, but again it has a really 
nice texture because it’s made up of lots of small pieces, and 
then when you’re right up on it the celadon glaze has a really 
nice texture, it’s got a glass quality to it, so it has depth and 
you get all the tiny little cracks. So I think it’s a really beautiful 
material from 100 meters and from 10 centimeters.ดเูหมอืนจะมคีนเริม่ท�าการทดลองเกีย่วกบัอฐิไปทัว่โลก

อยูใ่นตอนนีน้ะ

DS:	กม็นัเป็นโมดลู่าร์	แถมยงัน่าสนกุด้วย
ISS:	ฉนัคดิว่าโดยทัว่ไปแล้ว	มสีถาปัตยกรรมบางส่วน
ทีม่องย้อนกลบัไปในอดตีและวสัดท่ีุใช้	และบางทอีฐิเอง 
อาจจะถกูเรยีกว่าเป็นวสัดทุีโ่บราณ	ฉนัคดิว่ามนัมคีวาม 
โรแมนติคในการน�าวัสดุที่ดูสมถะมาสร้างความอลงัการ	
เพราะฉะนัน้มนักเ็ลยไม่	ใช่แค่ผนงัอฐิธรรมดา	แต่เป็นผนงั 
ทีม่คีวามเป็น	ornament	หรอืเริม่น�าความโปร่งแสงเข้า
มา	มนัเหมอืนกบัเป็นการกลับไปสู	่“เฮ้	เราอย่าใช้วสัดุ
ไฮเทคพวกนีเ้ลย	กลบัมาใช้วสัดโุลว์เทคกนัเถอะ”	แล้ว
ทนัใดนัน้มนักก็ลบัมาเป็นทีย่อมรบักนัอกีครัง้
DS:	ส�าหรบัเรา	ผมคดิว่างานของ	Office	dA	(แยกตวั 
ในปี	2010	มาเป็น	MPdL	Studio	และ	NADAAA)	มกั 
จะเป็นแรงบนัดาลใจส�าหรบัเราและพวกเขากม็กัจะท�างาน 
ทีน่่าสนใจกบัอิฐ	และก็ม	ีKengo	Kuma	ผูท้ีช่�านาญใน
การรวมของหลายอย่างด้วยกนั	ใช้ส่วนเลก็ๆ	ในหลาก- 
หลายวธิ	ีผมคดิว่าแนวคดิในการใช้ชิน้ส่วนเลก็ซ�า้ๆ	เป็น
แนวคดิทีน่่าสนใจเพราะมนัการนัตใีนความเป็นเอกภาพ
ถงึแม้ว่าอฐิจะมสีหีรอืขนาดทีต่่างกนัไปบ้าง	ในทีส่ดุคณุ
กจ็ะได้ผนงัทีเ่ป็นเอกภาพ	แต่มันก็ให้โอกาสคณุทีจ่ะเล่น
กบัมนั	หรอืมนัได้กลายมาเป็นพืน้ผวิทีม่คีวามยดืหยุน่
ทีค่ณุสามารถจะดนัหรอืดงึหรอืให้เกดิรปูฟอร์มต่างๆ	กบั
มนัได้

รปูทรงของหลงัคาได้มาจากอิฐหรอื?

DS:	นัน่เป็นค�าถามทีด่	ีเพราะว่าเราเองกจ็�าไม่ได้ว่าอะไร 
มาก่อน	เพราะว่าเรามกัจะท�างานทีม่ขีนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่ในเวลาเดยีวกนั	มนักเ็ลยเกดิขึน้มาพร้อมๆ	
กนั	ยอดโค้งนัน่	แน่นอนทีม่นัสัมพนัธ์กันแต่เราไม่แน่ใจ
ว่าอนัไหนมาก่อนกันแน่
ISS:	ตอนนีม้นัเลยกลายเป็นเรือ่งตลกของคนในทีว่่า
อาคารมนัสร้างจากอาคารเล็กๆ	ทีเ่หมอืนกบัตวัมนัเอง

ANOTHER THAI-CHINESE CONVERSATION 
TAILOR-MADE IN A THOROUGH MANNER.
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09 วัสดุที่คุ้นเคยเมื่อถูก
พลิกวิธีน�ามาใช้ก็สามารถให้
ความรู้สึกและประสบการณ์
ใหม่ๆ ได้
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THE CORE OF YOUR WORK AND STUDIO 
PHILOSOPHY IS ABOUT MAKING AND PROTO- 
TYPING, YOU MENTIONED A FEW YEARS 
AGO THAT IN AMERICA THERE ARE PLACES 
YOU COULD GO THAT WOULD HAVE 3D 
PRINTERS OR YOU COULD FABRICATE STUFF, 
BUT THAT THERE WASN’T MUCH HERE IN 
THAILAND. DO YOU THINK THERE HAS BEEN 
A SHIFT, A TREND IN MICRO-FABRICATION 
HERE NOW?

IM SARASALIN SCHAFER:  Sure, it’s just starting. People 
are buying MakerBots, the whole Maker Movement had gone 
here, the returns to hands, woodworking, ceramics and all that. 
I think we’re starting to see fab labs in Thailand sprout up a 
little bit. For us, it’s just the ease of accessibility, of having it 
here rather than having to go somewhere and also the ability 
for us to tinker and experiment a little more, you don’t want to 
ruin someone else’s tools, but we can take that risk ourselves.
DAVID SCHAFER:  I think fab labs are still basically like 
a glorified print shop for the most part. A 3D printer is still, 
unless you’re designing a small object, going to be representa- 
tional. Even most laser cutters that people can afford, a million 
Baht laser cutter, is still going to just cut a 60 by 70 and maybe 
a quarter inch MDF, so it’s still in the representational area. 
But it’s a start and what I would like to see follow is the more 
serious fab labs that don’t just have these small digital tools 
but also have table saws and welders and some of the boring 
tools that actually can be exciting because you can make real 
things. So it’s almost more like a co-working fabrication space 
and they have these in bigger cities like New York and Brooklyn 
and San Francisco where it’s like a gym, you go to True Fitness, 
you’re using their tools and equipment, you show them your card 
and get some free soda and go on the treadmill. I think there’s 
an opportunity for something like that with tools too.
ISS:  We were just talking about this in the studio, there’s no 
such thing as hands-off fabrication or purely digital fabrication. 
In the end, even if something is laser cut or CNCed, the hand 
has to come in and finish the piece, or has to make corrections 
for machine errors or user errors, so it’s always going to rely on 
other low-tech tools to come and complete your job. It’s much 
more than just the CNC or the 3D printer or the laser cutter, 
the tools that we still have the most fun with are the simplest: 
the table saw and the drill are still the most fun.
DS:  It’s funny too, one of the classes we teach at Rangsit is 
a furniture design class for the undergrads. For our class, they 
have to make full-sized prototypes for each project and inevitably 
these kids – and this is why we do it, so they can learn these 
experiences – they’ll design something to get laser cut and 
they’ll take their piece of MDF to the laser cut shop and the guy 
there will set up the files and the laser cutter and everything. 
And for whatever reasons the laser has some problems it 
couldn’t cut all the way through, so it cuts through 90% of this 
piece of 8 or 10 mm MDF. Then the poor kid is back in his 
dorm room with an exacter or cutter trying to cut a half laser 

หลกัในการท�างานและปรชั าประจ�าสตดูโิอของพวกคณุ 
มคีวามเกีย่วข้องกบัการสร้างของและการท�าโปรโตไทป
แล้วพวกคณุกยั็งเคยพดูถงึไว้เมือ่ไม่กีป่ก่อนว่าทีอ่เมรกิา
มทีีห่ลาย  แห่งทีค่ณุสามารถไปใช้งานเครือ่งพมิพ  มติิ 
หรอืไปเพือ่ผลติและสร้างของต่าง  ได้ แต่ท่ีประเท ไทย 
กลับไม่ค่อยมีสถานที่แบบที่ว่านี้เลย คุณคิดว่าตอนนี้ 
เทรนด -  ของทีน่ีม่อีะไรเปลีย่นแปลงไป
บ้างไหม?

Im Sarasalin Schafer:	มแีน่นอนค่ะ	มนัเพิง่จะเริม่ต้น 
เลยด้วย	คอืผูค้นหนัมาสนใจซือ้	MakerBots	กนั	มคีวาม 
เคลือ่นไหวของ	Maker	Movement	คนเริม่กลบัไปพดูถงึ 
งานฝีมอื	งานไม้	งานเซรามกิ	หรอืของจ�าพวกนีก้นัมาก
ขึน้	คดิว่าเราก�าลงัเริม่ทีจ่ะได้เหน็	fab	lab	เกดิเพิม่ขึน้ 
ในเมอืงไทยกนัอกีมากข้ึนแล้ว	ส�าหรบัพวกเรามนักลาย 
เป็นเรือ่งง่ายไปเลยทีจ่ะได้เข้าถงึเครือ่งมอืต่างๆ	การทีไ่ด้ 
มีของของเราเองท่ีนีแ่ทนท่ีจะต้องไปใช้ของท่ีอ่ืน	แล้วแบบ 
ว่าความทีม่นัท�าให้พวกเราสามารถลองเล่นหรอืทดลอง 
อะไรได้หลายๆ	อย่างมากขึน้	ท�าให้เราสามารถทีจ่ะรบั
ความเสีย่งต่างๆ	ด้วยตวัของเราเองได้	โดยทีไ่ม่ต้องมา
คอยกงัวลว่าจะเผลอท�าเครือ่งมอืของใครเขาเสยีหาย

VIEWS FROM 
THE MAKERS

David Schafer:	ผมคิดว่า	fab	lab	มันยังคงมีความ
เป็นร้านพิมพ์ที่พิเศษขึ้นมาหน่อยอยู่หลายๆ	ส่วนนะ	
อย่างเครื่องพิมพ์	3	มิติเองก็ยังไม่	ใช่ของจริงเพราะว่า
มันไม่	ใช่สเกลจรงิ	เว้นแต่ว่าคณุจะดไีซน์ของเลก็ๆ	หรอื
แม้แต่กบัเครือ่งเลเซอร์คตัราคาหลกัล้านบาทท่ีผูค้น
สามารถจะหาซ้ือได้	กย็งัท�าได้เพียงแค่ตดัแผ่น	MDF	
ขนาด	60	x	70	ท่ีอาจจะหนาสกั	¼	นิว้	ได้เท่านัน้	คอื
มันยงัคงวนเวียนอยูแ่ต่ในเรือ่งของของท่ีมันไม่จรงิ	แต่
ถึงอย่างนั้นผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะ	สิ่งที่ผมเอง 
ยงัอยากทีจ่ะเหน็ต่อไปอกีคอื	fab	lab	ทีม่นัจรงิจงัมากขึน้ 
ทีไ่ม่ได้มแีค่เครือ่งมอืดจิิตอลเลก็ๆ	พวกนี	้แต่มขีองอย่าง 
โต๊ะเลือ่ย	ตูเ้ช่ือม	รวมถงึเครือ่งมือน่าเบ่ืออ่ืนๆ	ท่ีจรงิๆ	
น่าสนใจมากเพราะเราสามารถเอาพวกมันมาสร้างของ 
ได้จรงิ	เพราะฉะนัน้พืน้ทีท่ีว่่ากจ็ะมลีกัษณะเหมอืนๆ	กนั 
กบั	co-working	fabrication	space	ท่ีมีให้เห็นอยูต่าม
เมืองใหญ่ต่างๆ	อย่างท่ีนวิยอร์ก	ท่ีบรูค๊ลนิ	และท่ีซาน-
ฟรานซิสโก	คอืมันจะคล้ายกบัตอนท่ีคุณไปยิมท่ี	True	
Fitness	เลย	คณุใช้เครือ่งมอืกบัอปุกรณ์ของเขา	คณุโชว์
บตัรสมาชกิ	หยบิน�า้อดัลมมาดืม่ฟรีๆ 	แล้วกไ็ปว่ิงอยูบ่น
ลู	่ผมคดิว่ามันมีโอกาสท่ีจะเกดิอะไรแบบเดยีวกนันีก้บั
พวกเครือ่งมือต่างๆ	ท่ีเราพูดถงึได้ด้วยเหมือนกนั
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ISS:	ตามจรงิตอนนี	้Studiomake	เองกก็�าลงัเริม่สร้าง 
ส่วนประกอบของอาคารบางอย่างข้ึนเอง	รวมถงึงาน 
design	build	ด้วยเหมือนกนั	อย่างออฟฟิศของ	Uber	
ทีเ่ราเพิง่จะสร้างเสรจ็ไปกเ็ป็นงาน	design	build	ทัง้หมด 
เลย	คอืเราท้ังออกแบบ	แล้วเราก็ลงมือสร้างเอง	เราท�า 
เฟอร์นเิจอร์	เราท�ารางสายไฟ	ท�าผนงั	ท�าโต๊ะ	แล้วกท็�า 
ของอ่ืนๆ	กนัเองหมด	เพราะฉะนัน้พวกเราก็เลยมีกลุม่
ช่างทีท่�างานด้วยกนัเป็นประจ�าอยูต่ลอด	ถงึจะมแีค่	3	คน 
ซ่ึงถอืว่าน้อยมาก	แต่ก็เพราะพวกเรากย็งัไม่ได้มีความ
คดิท่ีจะท�าท้ังอาคารกนัหมดเองในตอนนี	้คอืมันเป็นศาสตร์
อีกสาขาหนึง่ไปเลยนะกบัการท่ีจะเป็นผูร้บัเหมาเนีย่
DS:	ผมคดิว่ามันเป็นศิลป์มากกว่านะ
ISS:	มันไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นศลิป์งัน้เหรอ?
DS:	ไม่หรอก	จรงิๆ	ผมว่ามันเป็นเรือ่งของไสยศาสตร์	
เป็นเรือ่งของโชคดหีรอืโชคร้ายมากกว่า	แล้วมนักค็ล้ายๆ	
กบัการเป็นคนขับรถแท็กซ่ีเลยด้วย	คอืเป้าหมายหรอื
ความส�าเรจ็ของคณุบางทีมันกอ็ยูเ่หนือการควบคมุจน
บางครัง้คณุเองกต้็องมีศรทัธาและพ่ึงเรือ่งโชคลางเข้า
มาช่วยกบัเขาบ้าง
ISS:	(หัวเราะ)	พวกเราไม่ค่อยจะเก่งเรือ่งนัน้กนัซะด้วย	
คอืพวกเราท�าบ้านให้กบัพ่อแม่ของพวกเราเองกแ็ล้ว	
สตดูโิอหลงันีเ้รากล็งมอืสร้างและจดัการกนัเองหมด	คดิว่า
นัน่มันกพ็อแล้วนะส�าหรบัพวกเรา	พอแล้วจรงิๆ
DS:	ผมคดิว่าเราได้พบวิธีการท�างานของเราเองนะ	
นอกจากทีเ่ราจะมคีนของเราเองแล้ว	เรากย็งัได้เครอืข่าย
ดีๆ 	มาด้วย	เรามีช่างไฟท่ีเก่งมากๆ	เรามีช่างแอร์	ช่าง
หน้าต่างและอะลมิูเนยีมท่ีดด้ีวยเหมือนกนั	กลายเป็นว่า 
เรามีเครอืข่ายเพ่ือนท่ีค่อนข้างสามัคคแีละไว้วางใจได้	
แล้วนัน่ท�าให้ผมคดิว่าพวกเรามเีครอืข่ายของช่างทีด่เีลย
ล่ะ	ซ่ึงนัน่เป็นเรือ่งท่ีส�าคญัมาก	เพราะทุกๆ	โปรเจ็คต์ 
มนัเป็นทมีโปรเจค็ต์	งานจะส�าเรจ็หรอืจะผดิพลาดอย่างไร 
มันข้ึนอยูกั่บทีมทีด่ล้ีวนๆ

พวกคุณคิดว่าในหลักสูตรการเรยีนการสอนสถาปัตย-
กรรมของทีน่ี ่เรามีการลงมอืปฏบิตัจิรงิกนัมากพอรยัึง? 

DS:	ยงัครับ	นีก่เ็ป็นอีกอย่างหนึง่เลยท่ีท�าให้รูส้กึว่ามัน 
มายนืยนัสิง่ท่ีเราเป็นอยูบ่างส่วนในตอนน้ี	ในความคดิ 
ของผม	ซ่ึงในท่ีนีจ้ะขอพูดในฐานะของคนท่ีไม่ได้อยูท่ี่นี่ 
มานานขนาดนัน้นะ	ผมมองว่า	เพราะว่าภายใต้สภาพ- 
แวดล้อมแบบนีน้ีแ่หละ	ทีน่กัออกแบบไทยรวมถงึนกัเรยีน 
ไทยต่างกถ็กูให้การศกึษามาด้วยความรู้สึกท่ีว่า	มันมี
ความแตกต่างกนัระหว่างการออกแบบและการก่อสร้าง	
เลยท�าให้กระบวนการออกแบบ	และกระบวนการก่อสร้าง 
มนัถกูแยกออกจากกนัมาตลอด	จดุยนืของ	Studiomake 
คอืการทีค่ณุไม่สามารถจะขดีเส้นแบ่งระหว่างการออกแบบ 
กบัการสร้างได้ขนาดนัน้	หรอือย่างน้อยกเ็ป็นพวกเรา 
เองนีแ่หละท่ีไม่ได้อยากท่ีจะแบ่งแยกมันออกจากกนั	คง
เพราะตอนนีมั้นมีเรือ่งของสเกลของงานสถาปัตยกรรม	
เหตผุลทางกฎหมาย	เหตผุลทางการเงนิเข้ามา	เลยท�า 
ให้เกดิงานท่ีมันเป็นทักษะเฉพาะข้ึน	แต่ภายใต้กรอบ
ความคดินี	้สิง่แรกท่ีจะต้องรู้และเข้าใจก่อนเลยคอืการท่ี 
ว่า	มันไม่มีอะไรท่ีแตกต่างกัน	ไม่มีส่วนไหนท่ีแยกจาก 
กนัได้เลย	และอีกอย่างหน่ึงคอืในตอนต้นและตอนท้าย 
ของกระบวนการ	คนทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมต่างกเ็ป็นสมาชกิ 
ทีมท่ีแตกต่างกนัไป	แต่ก็ต้องเข้าใจไว้อย่างหนึง่ว่าใน
นาทีท่ีคณุเริม่วาดอะไรบางอย่างลงไปในกระบวนการ
ออกแบบ	คณุกไ็ด้ก�าลงัเริม่สร้างของบางอย่างนัน้ข้ึนมา
แล้ว	และในจุดทีง่านของออกแบบของคณุก�าลงัค่อยๆ	
กลายเป็นรปูเป็นร่าง	มันจะเกดิเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส�าคญั
ข้ึน	แต่มันกไ็ม่ได้หมายความว่านัน่จะเป็นจุดสิน้สดุของ 
การออกแบบนะ	กระบวนการออกแบบท้ังหมดมันยงั
ด�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่งไปจนกว่าจะถงึตอนจบของงานเลย
	 การสร้างความเข้าใจว่าจรงิๆ	แล้วโปรเจค็ต์ยงัไม่เสรจ็ 
สมบูรณ์	แม้ว่าคณุจะปริน้ท์ภาพ	perspective	ออกมา 
แล้วกต็าม	ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะ	ท่ีจะท�า 
ให้นกัเรยีนไทยท้ิงความเข้าใจเดมิของพวกเขา	ส�าหรบั
ผมแล้ว	ในสถานศกึษาโดยเฉพาะกบัการเรียนการสอน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบ	คณุมกัจะถกูสอนมาตลอด 

cut piece and it shows up and it’s the saddest pile of shit, but 
it’s been laser cut, digitally fabricated. It happens so much,  
because although all these tools, these laser cutters, are getting 
cheaper and cheaper, it doesn’t mean that people really know 
how to use them. But it’s a really invaluable experience for 
them, you never learn more than you do from failure, so it’s 
really great when it happens. Because you know they’re just 
thinking oh man I’m just gonna go there and Ctrl+P and I’m  
gonna go and have some beer and turn this in tomorrow morning, 
and then it’s like a nightmare, up all night breaking blades. So 
I think there’s always a place for a good old-fashioned saw to 
cut something.
 The making for us is not only out of need or like there 
isn’t a fab lab, it’s more about just the way we work and need-
ing to have it immediately next to us. It’s also not only about 
us seeing it or us learning something from it, but also about 
sharing that prototype with the ‘chang’ who’s actually building 
the final object. For us, we like to do weird stuff, but we want 
to build stuff more importantly, we want our buildings to get 
built, so if we can experiment and have the failures happen 
here, that way it minimizes the failures on the job site. It 
minimizes the failures when there are lots of people standing 
around waiting to make something, waiting to build a building. 
So the experimentation should happen before the project 
starts, and this allows us to do that experiment, figure it out 
and share it with the builders. Sometimes that’s about helping 
them, making things easier for them, but sometimes it’s also 
about proving to them, convincing them that we do know what 
we’re talking about and this is possible. So for us, in the way 
we work, it’s critical, it’s really the heart of the studio.

DO YOU HAVE A GROUP OF ‘CHANG’ THAT 
YOU ALWAYS WORK WITH?

DS:  It’s a bit of both. We have ‘changs’ that work with Studio- 
make full time.
ISS:  Now Studiomake is actually starting to do architectural 
elements for projects, and design build. The office we did for 
Uber was completely design build, we designed and we built 
it, we made furniture, wireways, walls and tables and stuff 
like that. So we have a crew of ‘chang,’ that work with us, it’s 
very small, it’s three people but we don’t really think we’ll be 
doing full buildings just yet, it’s a whole other science, being a 
contractor.
DS:  I think it’s more of an art.
ISS:  It’s an art, it’s not a science?
DS:  No, I think it’s more like voodoo, it’s more about good 
luck or bad luck. It’s like being a taxi driver, your success is like 
so out of your hands, you have to be spiritual, we have to be 
in luck.
ISS:  [Laughs] We’re not good at that. I mean we’ve built the 
house for my parents and we’ve built this studio and that’s 
enough to let us know that that’s enough.
DS:  I do think we’ve found a way of working. In addition to 
our own guys, we do have a good network, we have a really 
great electrician, we have a really good air-conditioning guy, 
a good window and aluminum guy, so we have a very solid 
network of friends and so I think by extension we have a nice 
network of ‘chang.’ And that’s critical, because every project is 
a team project, its success and failure depends upon a good team.

ISS:	พวกเราเพิง่จะคยุเรือ่งนีก้นัไปในสตดูโิออยูว่่า	เอา
เข้าจรงิจะการผลิตสร้างด้วยมือหรือด้วยระบบดจิติอล
ล้วนๆ	กต็าม	มนัไม่มอียูห่รอก	เพราะในท้ายท่ีสดุแล้ว
แม้ว่าของมนัจะถกูตดัด้วยเลเซอร์หรอื	CNC	ไปแล้ว
กต็าม	อย่างไรเสียเรากยั็งต้องมาพ่ึงเครือ่งมือ	low	tech 
ต่างๆ	รวมถงึยงัต้องใช้มอืเข้ามาช่วยจบงานชิน้นัน้ๆ	หรอื 
แก้ไขข้อผดิพลาดทีเ่กดิจากเครือ่งจกัรหรอืจากตวัผูใ้ช้เอง
อกีอยูด่	ีคอืมนัเป็นอะไรท่ีมากกว่าแค่เครือ่ง	CNC	หรอื
เครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิหรอืเครือ่งเลเซอร์คตัไปแล้ว	จนถึง
ตอนนีเ้ครือ่งมอืทีเ่รารูส้กึสนกุไปกบัมนัมากทีส่ดุดนักลาย
เป็นของทีพ่ืน้ฐานมากๆ	อย่างโต๊ะเลือ่ยกบัสว่านไฟฟ้า
DS:	มนัออกจะตลกอยูเ่หมอืนกนันะ	มคีลาสหนึง่ทีเ่รา
สอนทีร่งัสติเป็นวชิาออกแบบเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัเดก็
ปรญิญาตร	ีซึง่ในคลาสน้ีเด็กๆ	จะต้องท�าโปรโตไทป์	
ขนาดเท่าของจรงิส�าหรบัแต่ละโปรเจค็ต์กนั	และมนัก็
หลกีเลีย่งไม่ได้เลยทีพ่วกเขาจะออกแบบอะไรสกัอย่างให้
มนัเอาไปเลเซอร์คตัได้	เสรจ็แล้วก็เอาแผ่น	MDF	ของ 
ตวัเองไปทีร้่านพร้อมกบัปล่อยให้ช่างทีน่ัน่จดัการทกุอย่าง 
กบัไฟล์และการเลเซอร์ของทัง้หมดให้	แล้วไม่ว่าจะด้วย 
เหตผุลอะไรกต็าม	แทนทีเ่ลเซอร์มันจะสามารถตดัชิน้
งานลงไปให้ขาดได้หมด	มนักลบัตดัลงไปได้แค่	90%	
เท่านัน้	ทีนีเ้ดก็ๆ	ท่ีน่าสงสารพวกนัน้กเ็ลยต้องแบกแผ่น 
MDF	หนา	8-10	มม.	กลบัไปทีห่อพกั	แล้วพยายาม
หาคตัเตอร์มาตดัลงไปในรอยทีม่นัไม่ขาด	พอเสรจ็แล้ว
มนักเ็ป็นอะไรทีด่แูย่มากๆ	แต่คอืมนัถกูเลเซอร์คตัไปแล้ว
นะ	ถกูท�าขึน้ด้วยระบบดจิติอลซะด้วย	นีเ่ป็นเหตผุลว่า 
ท�าไมเราถงึให้พวกเขาได้ท�ามนัด	ูเราอยากให้พวกเขาได้ 
เรยีนรูป้ระสบการณ์พวกน้ี	แล้วเหตกุารณ์แบบนีก้ม็กัจะ 
เกดิขึน้อยูบ่่อยเลยด้วย	คงเพราะการทีเ่ครือ่งเลเซอร์คัต 
เหล่านีม้นัมรีาคาถกูลงแล้วกถ็กูลง	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
ผูค้นจะรูว้ธิกีารใช้งานเครือ่งมอืเหล่านีก้นัจริงๆ	ถงึอย่างนัน้ 
มันถอืว่าเป็นประสบการณ์ท่ีหาได้ยากส�าหรบัพวกเขานะ 
ได้เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้	มนัเป็นอะไรทีด่มีากๆ	
เพราะคณุเข้าใจไหมว่าพวกเขาคดิกนัแค่ว่า	เฮ้ย	เดีย๋ว
ฉนัจะไปทีน่ัน่แล้วก็แค่กด	Ctrl+P	นะ	เสรจ็แล้วกไ็ปหา
เบยีร์กนิต่อสกัหน่อย	เดีย๋วค่อยเอางานไปส่งตอนเช้าวัน
พรุง่นีล้ะกนั	แต่แล้วมนัดนักลายเป็นฝันร้ายทีพ่วกเขาต้อง 
อยูก่นัจนถงึเช้าคอยน่ังหกัใบมดี	เพราะเหตุนีผ้มถงึยงั
คดิว่ามนัยงัมอียูเ่สมอแหละ	จดุทีเ่ลือ่ยล้าสมยัธรรมดาๆ	
จะยงัเอามาใช้ตดัอะไรสกัอย่างได้
	 การสร้างของพวกเรามนัไม่ใช่เพยีงเพราะความจ�าเป็น	
หรอืการไม่ม	ีfab	lab	ให้พวกเราได้ท�า	มนัเป็นอะไรที่
ยิง่กว่านัน้	มนัเป็นวธิกีารท�างานของพวกเรา	เป็นความ 
ต้องการของพวกเราทีจ่ะมเีครือ่งมอือยูข้่างๆ	ตอนนีใ้น 
ทนัท	ีนอกจากน้ีมนัยงัไม่ใช่แค่การทีพ่วกเราจะได้เรยีนรู ้
จากสิง่เหล่านี	้แต่ยงัเป็นเรือ่งของการได้แชร์โปรโตไทป์		
นัน้กบัช่างทีจ่ริงๆ	แล้วเป็นคนลงมอืสร้างงานขัน้สดุท้าย	
ส�าหรบัพวกเราแล้ว	เราชอบท่ีจะท�าของแปลกๆ	กนั	แต่ว่า 
ทีส่�าคญัไปกว่านัน้คอืการท่ีเราอยากทีจ่ะสร้างมนัขึน้มา	
เราอยากให้อาคารของเราถกูสร้างขึน้มาจรงิๆ	เพราะฉะนัน้
ถ้าเราสามารถทีจ่ะทดลองและท�าให้ข้อผดิพลาดต่างๆ	
มนัเกดิขึน้ทีน่ีแ่ทนได้	มนักน่็าจะช่วยลดข้อผดิพลาดที่
อาจจะเกดิขึน้หน้างานลงไปได้	ลดข้อผิดพลาดทีม่กัเกดิ 
ขึน้เวลาทีม่คีนมากมายยนืรอทีจ่ะสร้างอาคารหลงันัน้	
ดงันัน้การทดลองต่างๆ	ควรทีจ่ะเกดิก่อนท่ีโปรเจค็ต์จะ 
เริม่	เพือ่ทีจ่ะให้เราได้ทดลอง	ได้เข้าใจ	และได้แชร์บาง
สิง่บางอย่างกบัผูร้บัเหมากันก่อน	ซึง่มนัค่อนข้างช่วยได้
มากนะ	ท�าให้งานมนัง่ายขึน้ส�าหรบัพวกเขา	แต่ในขณะ
เดยีวกนัมนักย็งัเป็นเรือ่งของการพสิจูน์และการโน้มน้าว 
ให้พวกเขาเหน็ด้วยว่า	เรารูว่้าเราก�าลงัพดูถงึอะไรอยู	่และ
สิง่ทีเ่ราจะท�ามนัเป็นไปได้	ฉะนัน้ส�าหรบัพวกเราแล้ว	
วธิกีารท�างานในลกัษณะนีม้นัเป็นอะไรทีส่�าคญัและจ�าเป็น
มากๆ	จะพดูว่าจรงิๆ	แล้วมนัเป็นหวัใจหลกัของสตดูโิอ
เราเลยกว่็าได้

พวกคณุมช่ีางทีท่�างานด้วยกนัเป็นประจ�าบ้างรเึปล่า?

DS:	ก็มีบ้างครบั	เรามช่ีางหลายๆ	คนทีท่�างานแบบ
เตม็เวลาให้กบั	Studiomake	อยูเ่หมอืนกนั
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DO YOU THINK THERE IS ENOUGH HANDS-ON 
STUFF IN THE ARCHITECTURE CURRICULA 
HERE?

DS: No. This is one thing that I feel really reinforces what 
we are in some ways, because of this environment in which 
most Thai designers and students – and here I’m making a 
generalization as someone who’s not been here that long – my 
observation is that most Thai designers and Thai students are 
brought up with a feeling like there’s a distinction between 
those who design and those who build and that the process 
of designing and the process of making are separate. And I 
guess the premise of Studiomake is that you can’t really draw 
a line between designing and making, or at least we don’t like 
to separate them. Now because of the scale of architecture, 
because of legal reasons, because of financial reasons, there 
are specialized skills, but conceptually, the first step is to 
understand that there’s no distinction, that it’s an inseparable 
part. And there are different team members that are involved 
in the beginning and there are different team members that 
are involved at the end, but understanding that in the design 
process the minute you start drawing something, you are 
starting to make something, and at the point at which that 
thing you are designing becomes physical is an important 
transition but it’s not the end of the design process. The 
design process continues all the way up until the end.
 I think understanding that a project is not done when 
you print out the perspective takes Thai students a little while 
to unlearn. I think in school, and this is true of any design 
education, and for lots of reasons, you’re always taught that 
a product is the idea or the rendering and I think a lot of de-
signers think the same way, like as soon as I do a drawing and 
maybe some renderings, I give it to somebody else and my job 
is done and then they make it. If you think this way, and this is 
what we say to our furniture design students, if you think that 
way and you draw a little sketch and give that to the ‘chang’ 
and say “make it!” then at that point, that moment in time, the 
‘chang’ becomes the designer and he is going to make design 
decisions and if you don’t like those design decisions, that’s 
your own fault. If you don’t think about the details, if you don’t 
choose the wood, you can’t blame the ‘chang’ for the failures 
in the project if you let him be the designer, because he’s going 
to get the grade and you’re going to have to live with that 
grade. I think understanding that there is no separation is a 
big leap for a lot of kids.
ISS:  I do think that design education needs to get a lot more 
hands-on.
DS:  I’m not saying it needs to get more practical like kids 
need to know how to run an office.
ISS:  No, no. Literally hands-on. Like, if you want to design a 
brick building, the students’ first instinct is to start modeling 
the building, but your first instinct should be to go get a brick 
and go study the brick, don’t try to model brick. And then they’re 
like “oh you’ve got to model it this way so that it really feels 
like brick,” or map it, or whatever technique, and it’s like just 
go and get a brick, that should be your instinct as an architect, 
as a designer, to go work with the real material. But I don’t think 
that’s the way students think now and I think that’s a problem. 
We need to get back to the way of working where touching is 
the best way to learn things.
DS:  We try to teach our own employees that of course I spend 
days on AutoCad, we all spend our days on the computer, it’s  
a necessary tool and it’s a powerful tool, I would never suggest 
that computers are bad or renderings are bad. They’re a necessary 
tool but they’re just that and when you’re in AutoCad and you’re 
drawing lines, you need to see through the drawing to the real 
material. So if you draw a line, you need to think: is this line wood? 
Is it steel? Is it heavy or is it light? Is it going to rust? Is it sharp? 
Understanding that your drawing is a window into the future 
and that future is full of materials and sunlight and gravity and 
rain. So when you’re looking at a detail that’s two dimensional 
and just a bunch of black lines or white lines, really being able 
to project material onto that and be able to understand the 
quality of that material – what’s heavy what’s soft – that only 
comes from actually holding it and working with it, and seeing 
it fail.
 So I don’t think there’s a problem with the design education 
because it doesn’t represent the real world, that would never 
be my critique. Or it’s not realistic, or students are not learning 
to do construction documents enough, or they don’t know how 
to run an office, or they don’t know how to manage a project,  
I don’t think they should be learning that. Abstraction and  
creative process, I think that’s what should happen in school. But 

an understanding of the material is a critical part of abstraction 
and the design process. And I think technical knowledge is also  
a critical part of the design process, so for me, the more I know  
about a material the more creative I can be. Technical knowledge 
like knowing that lead is heavier and softer than titanium or 
being able to rank materials in terms of their melting temperature  
or their strength to weight ratio, kids might think that “oh I don’t 
want to be an engineer, I don’t care about that.” But for me and 
the way we work, that technical knowledge is exhilarating, it’s 
exciting, it gives you powers, that’s when you can be really 
creative, if you don’t know that stuff then you’re stuck with 
form. You can choose a really beautiful curve, or contrast this 
heavy material with this light material, but to really truly be 
creative or innovative in a technical or really poetic sense, I think 
you can be empowered by that technical knowledge.
 The definition of research too, when academics talk of 
research, you immediately think of paper and precedents and 
case studies. Students think “oh try to get my research done” 
and try to think of more and more words, more and more 
footnotes. But I think that material research is just as relevant 
and you can build up a vocabulary of material experiments, 
more relevant in my opinion than paper research. We see 
this in our MFA students, they think research is paperwork 
that needs to be done and put aside so that they can start 
designing, that somehow because they’ve done a timeline of 
the history of chairs that now they’re ready to design a chair.
ISS:  There’s a lot of design in the world and there’s a lot of 
good design but we only see select images of it, in blogs and in  
magazines, and so students think that that’s design, the beautiful 
image of the building. But it’s being inside the building and 
understanding how to construct the building and talking to 
users and the contractor, all of that leading up to it, and the 
building in ten years when it grows old, in fifty years, changes 
and become another type of building and having a second life, 
a fourth life – that’s design. Design isn’t the beautiful images 
that you see on ArchDaily, that’s a myth, that’s the myth of 
architecture.

ว่าโปรดกัท์นัน้	นัน้เป็นเพยีงแค่ไอเดยีหรอืการ	rendering	
เท่านัน้	เช่ือว่านกัออกแบบหลายๆ	คนกค็ดิเหมือนกนั
แบบนีม้าตลอดนะ	เหมือนกบัว่าทันทีท่ีผมวาดอะไรสกั 
อย่างออกมา	แล้วอาจจะเพ่ิมการ	rendering	ให้มันสกั
หน่อย	เสรจ็แล้วผมกโ็ยนมันให้กับใครสักคนเพ่ือเอาไป
ท�า	แล้วงานผมกเ็สรจ็	ซ่ึงถ้าคณุคิดแบบนี	้คดิว่าการท่ี 
คณุแค่วาดสเกต็ช์อะไรเลก็ๆ	น้อยๆ	แล้วเอาไปบอกกบั 
ช่างว่า	‘ท�ามันให้ที’	เพียงแค่นัน้	ในจุดๆ	หนึง่ท่ีช่างต้อง
กลายมาเป็นนกัออกแบบ	และต้องมาเป็นคนตัดสนิใจ
อะไรต่างๆ	แต่คณุกลบัไปไม่ชอบการตดัสนิใจนัน้	มัน
ถอืว่าเป็นความผดิของคณุเองนะ	เพราะถ้าคณุไม่ได้คดิ 
ถงึรายละเอยีดต่างๆ	ไม่ได้เป็นคนทีเ่ลอืกไม้	แต่คณุปล่อย 
ให้เขามาอยู	่ในฐานะของนกัออกแบบ	คณุไม่สามารถท่ี
จะมาโทษช่างได้ว่าเขาเป็นคนท่ีท�าให้โปรเจ็คต์ของคณุมี
ข้อผดิพลาด	เพราะถ้าคณุปล่อยให้มันเกดิข้ึนแล้ว	คณุ
ต้องยอมรบัผลท่ีตามมาได้	นีเ่ป็นส่ิงท่ีเราสอนให้เดก็ๆ	
ในวิชาออกแบบเฟอร์นเิจอร์ของพวกเราได้รูอ้ยูต่ลอด	
ผมคดิว่าการท�าให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าการออกแบบและ
การสร้างมันไม่ได้แยกออกจากกนั	ถอืเป็นก้าวกระโดด
ทีส่�าคญัส�าหรบัเดก็หลายๆ	คนเลยทีเดยีว
ISS: ฉนัคดิว่าการเรยีนการสอนในงานออกแบบเราต้อง 
ลงมือปฏบัิตกินัจริงให้มากกว่านี้
DS:	ผมไม่ได้หมายความว่ามันต้องปฏบัิตไิด้จรงิมากๆ	
ขนาดต้องสอนให้เดก็รูว่้าจะต้องบรหิารออฟฟิศกัน
อย่างไรหรอกนะ
ISS:	ไม่	ไม่	ท่ีพูดถงึอยูน่ีค่อื	ลงมือปฏบัิต	ิอย่างเช่นถ้า
คณุต้องการท่ีจะออกแบบอาคารจากอิฐ	สญัชาตญาณ
แรกของเดก็นกัเรียนคอืเขาจะเริม่ท�าโมเดลของอาคาร
เลย	แต่จรงิๆ	สญัชาตญาณแรกมันควรจะต้องเป็นการ
ไปหาอิฐมาแล้วศกึษามันส	ิไม่	ใช่พยายามท่ีจะท�าโมเดล
ของอิฐ	และหลงัจากนัน้พวกเขาก็จะแบบ	“โอ้	คณุต้อง

DESIGN ISN’T THE BEAUTIFUL IMAGES 
THAT YOU SEE ON ARCHDAILY, THAT’S 
A MYTH, THAT’S THE MYTH OF ARCHI-
TECTURE.
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ไปสูอ่นาคต	อนาคตท่ีเตม็ไปด้วยวัสดตุ่างๆ	มากมาย	
รวมไปถงึแสงแดด	แรงโน้มถ่วง	แล้วก็ฝน	ดงัน้ันเวลา
ท่ีคณุมองไปท่ีรายละเอียดต่างๆ	ซ่ึงอาจจะเป็นแค่ภาพ
สองมิต	ิเป็นแค่เพียงกระจุกของเส้นสดี�าสขีาว	คณุต้อง
สามารถท�าให้วัสดสุามารถเห็นได้จากในแบบ	และต้อง
สามารถเข้าใจคณุภาพของวัสดนุัน้ๆ	ด้วยว่าอะไรท่ีมัน
หนกั	อะไรท่ีมันเบา	ซ่ึงนัน่จะเกดิข้ึนได้กต่็อเม่ือคณุอยู่
กบัมัน	ท�างานกบัมัน	และเห็นเวลามันผดิพลาดจรงิๆ	
มาแล้วพอสมควร
	 เพราะฉะนัน้ผมไม่คดิว่าการเรยีนการสอนดไีซน์มัน
จะมีปัญหาสกัเท่าไหร่	เพราะมันไม่ได้แทนถึงโลกจรงิๆ	
ซึ่งผมก็จะไม่ขอวิจารณ์	ในจุดนี้หรือบอกว่ามันไม่สม-
เหตุสมผล	ผมไม่คิดว่าการที่นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ที่จะ
ท�าแบบก่อสร้างมากพอ	การท่ีพวกเขาไม่รูว่้าจะบรหิาร
ออฟฟิศกนัอย่างไร	หรอืการท่ีเขาไม่รูวิ้ธีท่ีจะบรหิาร
จัดการโปรเจ็คต์	เป็นสิง่ท่ีพวกเขาควรจะต้องเรยีนรู้
ขนาดนัน้	แนวความคดิและกระบวนการสร้างสรรค์ 
ต่างหากท่ีสมควรจะต้องเกดิข้ึนในโรงเรยีน	ถึงอย่างนัน้ 
ความเข้าใจในวัสดกุถ็อืว่าเป็นส่วนส�าคญัในแนวความ
คดิและในกระบวนการสร้างสรรค์นะ	และคดิว่าความรู ้
ทางเทคนคินัน้กเ็ป็นส่วนทีจ่�าเป็นในกระบวนการสร้างสรรค์ 
ด้วยเหมือนกนั	เพราะส�าหรบัผมแล้วยิง่เราได้รู้จักกบั
วสัดมุากเท่าไหร่	เรากย็ิง่คดิอะไรได้สร้างสรรค์มากเท่านัน้ 
เด็กๆ	มักจะคิดกันแค่ว่าความรู้ทางเทคนิคพวกนี้มัน
เหมือนกบัการรู้ว่า	สารตะก่ัวนัน้หนกักว่าแต่กอ่็อนกว่า
แร่ไทเทเนยีม	หรอือย่างการทีส่ามารถจดัล�าดบัวสัดตุ่างๆ	
ตามอัตราส่วนระหว่างจุดหลอมเหลวหรอืความแข็งแรง 
ของมันต่อน�้าหนักได้	ซึ่งนั่นดูเหมือนจะท�าให้พวกเขา 
คดิว่า	“ผมไม่ได้อยากจะเป็นวศิวกรนะ	ผมไม่ได้สนใจมนั” 
แต่กบัผมเองและกบัวิธีการท�างานของพวกเรา	ความรู้ 
ทางเทคนคิพวกนัน้มนัเป็นอะไรทีน่่าสนใจและน่าตืน่เต้น 
มากนะ	มันให้ความสามารถคณุ	ท�าให้คณุมีความคดิ
สร้างสรรค์	เพราะถ้าคณุไม่รูจั้กของตรงหน้า	คณุกจ็ะตดิ 
แหงก็อยูแ่ต่กบัฟอร์ม	คือคณุสามารถท่ีจะเลอืกเส้นโค้ง 
ทีม่นัสวย	หรอืแสดงความแตกต่างระหว่างวสัดทุีห่นกักบั 
วัสดท่ีุเบาได้	แต่ถ้าคณุมีความรูท้างเทคนคิพวกนีด้้วย
แล้ว	คณุจะยิง่สามารถท�าอะไรท่ีมันสร้างสรรค์จรงิๆ	ได้ 
หลากหลายขึน้	ไม่ว่าจะในทางเทคนคิหรอืความสวยงาม
	 ความหมายของการท�ารเีสร์ิชกเ็ป็นเรือ่งท่ีต้องเรยีน
รูด้้วยเหมือกนั	เวลาท่ีนกัวิชาการพูดถงึรเีสร์ิช	คณุกมั็ก
จะคดิในทันทีเลยว่ามันจะต้องเป็นรายงาน	เป็นตวัอย่าง	
เป็นกรณศีกึษา	นกัเรยีนก็จะคดิว่า	“โอ้	เราต้องพยายาม
ท�ารเีสร์ิชให้เสรจ็นะ”	แล้วก็จะคดิถงึแต่แค่การหาข้อมูล
ให้มันมากขึ้นๆ	หรือพยายามที่จะมีเชิงอรรถให้มัน 
มากขึ้นๆ	ทั้งๆ	ที่ผมคิดว่าจริงๆ	แล้ว	เราควรมองการ
ท�ารเีสร์ิชวัสดใุห้เหมือนกบัการเรียนรูค้�าศพัท์เพ่ิม	เรยีน
รูก้ารทดลองของวัสดเุพ่ิม	มากกว่าการท�ารเีสร์ิชออกมา
เป็นรายงาน	พวกเราเห็นของแบบนีจ้ากนกัศกึษา	MFA	
ของพวกเราอยูต่ลอด	พวกเขาชอบคดิว่าการท�ารเีสร์ิช
มันเป็นแค่การท�ารายงานท่ีต้องท�าให้เสรจ็แล้วกจ็ะได้
เอาวางไว้	เพ่ือท่ีจะได้เริม่ออกแบบได้ซะที	แล้วกค็ดิว่า
อย่างไรซะการท่ีพวกเขาได้ท�าไทม์ไลน์ประวัตศิาสตร์
ของเก้าอ้ีกนัแล้ว	จะท�าให้พวกเขาพร้อมออกแบบเก้าอ้ี
กนัเองได้
ISS:	มีงานออกแบบจ�านวนมากในโลกนี	้และกมี็งาน
ออกแบบท่ีดอียูห่ลายช้ินเลยเหมือนกนั	แต่เรากลบัได้
เห็นเพียงแค่ภาพท่ีถกูเลอืกมาแล้วเท่านัน้	ท้ังท่ีเห็นจาก	
blog	หรอืตาม	magazine	กต็าม	ซ่ึงนัน่ท�าให้นกัเรยีน
คดิว่าภาพสวยๆ	งามๆ	ของอาคารต่างๆ	เหล่านัน้แหละ
คอืงานออกแบบ	แต่สิง่ท่ีอยูข้่างในอาคาร	การเข้าใจว่า
วิธีการก่อสร้างมันเป็นอย่างไร	การได้ลองพูดคยุกบัผูใ้ช้
อาคารและผูรั้บเหมา	กระบวนการต่างๆ	ท่ีเกดิข้ึนก่อน
ท่ีอาคารจะเสรจ็สมบูรณ์	และอาคารในอีก	10	ปี	หรอื	
50	ปีข้างหน้าเม่ือมันเก่าข้ึน	เม่ือมันต้องถูกเปลีย่นการ
ใช้งานไปเป็นอาคารชนดิอ่ืน	เม่ือมันได้มีชีวิตท่ีสองหรอื 
ชีวิตท่ีสี	่สิง่เหล่านีต่้างหากท่ีถกูเรยีกว่างานออกแบบ 
งานออกแบบมันไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยๆ	ท่ีคณุเห็นอยู่
ใน	ArchDaily	หรอกนะ	นัน่มันเป็นแค่มายาคต	ิเป็น
มายาคตขิองสถาปัตยกรรม

ท�าโมเดลแบบนีส้	ิมนัถงึจะรู้สึกเหมือนกบัอฐิหน่อย”	
หรอืไม่กด้็วยการ	map	มนั	หรอืจะด้วยเทคนคิอะไร 
กแ็ล้วแต่	คอืมันเป็นแค่การไปหาอิฐสักก้อนมา	การท�างาน 
กับวัสดุจริงๆ	ควรจะเป็นสัญชาตญาณของคุณในฐานะ
สถาปนกิ	ในฐานะนกัออกแบบ	แต่ฉนัคดิว่าเดีย๋วนีน้กัเรยีน
ไม่คดิกนัแบบนี	้ซึง่ฉนัคิดว่าน่ีแหละคอืปัญหา	พวกเรา
จ�าเป็นต้องย้อนกลบัไปใช้วธิกีารท�างานแบบเดมิๆ	กนั	
ทีก่ารสมัผสัเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ	
DS: เราพยายามสอนลกูน้องของเราเองว่า	การท่ีผมใช้
เวลาทัง้วนัไปกบั	AutoCad	รวมถงึพวกเราทกุคนต่างก็ 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัคอมพิวเตอร์กนั	ซ่ึงกถ็อืว่ามันเป็น 
เครือ่งมอืทีม่คีวามจ�าเป็นและมปีระสทิธภิาพ	ตวัผมเอง
กไ็ม่ได้พดูว่าคอมพวิเตอร์ไม่ด	ีหรอืการ	rendering	มนั
ไม่ด	ีคอืพวกมนัต่างกเ็ป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามจ�าเป็น	แต่
มันกเ็ป็นได้เพียงแค่นัน้ไง	เม่ือคณุใช้	AutoCad	แล้วคณุ 
ก�าลงัเขยีนเส้นบางอย่างอยู	่คณุจ�าเป็นจะต้องเข้าใจให้
ทะลปุรโุปร่งว่าแต่ละเส้นทีค่ณุเขยีนไปในแบบนัน้เป็นวสัด ุ
จริงๆ	นะ	เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลากเส้นสักเส้นหนึ่ง 
คณุต้องคดิแล้วว่าเส้นนีเ้ป็นไม้	เส้นนัน้เป็นเหลก็รเึปล่า	
มนัหนกัหรอืเบา	มนัจะข้ึนสนมิรเึปล่า	มนัจะคมไหม	
การเข้าใจว่าแบบของคณุเป็นเหมอืนกับหน้าต่างท่ีน�า
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 In 2011, with Rangsit University being in Muang-Ake, 
the entire campus was severely affected by the great flood 
that overwhelmed Thailand’s capital. In response, the campus 
planning authority mandated that all new buildings must have 
parking on the first floor, as a way to provide a space that 
was floodable. It was around this time that Studiomake started 
designing the Guan Yin Pavilion and decided that to walk around 
the university and be able to see only parking garages or steps 
and elevators would not make for a very pleasant campus 
experience. They therefore investigated other possibilities to 
propose to the university, one of which was to create an archi- 
tecture that could float, an idea that was in fact quite wide-
spread at the time of the flood.
 In the case of Rangsit University, as the flooding was 
severe, the architects were able to gauge the maximum flood- 
water level, which was three meters. With this information in 
hand, they decided that they did not need for the building to 
be floating all the time like a boat or even to float the entire 
building, but only the floor. They then spent some time researching 
by talking to dam and waterproofing experts in America and 
China while also working with their structural engineer here 
in Thailand and were able to devise a way to float the ground 
floor slab of the exhibition hall just enough to get the finishes 
out of the way.
  The way they sought to achieve this was by displacement, 
so that in effect the structure is basically like a concrete boat, 
without the need for sealed containers where there is a risk of 
leakage. By using a simple technique like displacement, nothing 
needed to stay perfectly airtight and this was one of the method’s 
strong suits, as it meant that there was little demand for main-
tenance, especially as the material is concrete. The architects 
stressed that they engineered it to be the most maintenance-
free and foolproof system possible. The building would also not 
be floating all the time; during normal conditions, the structure 
would simply rest on its foundation but once floodwater level 
reached more than one meter, the tray would start to move up.
 Although this idea did not make it into the final built project, 
Studiomake has been asked by the university to pursue it further 
through a research grant, testing out the idea in a more controlled 
environment. They are interested in experimenting with scaling 
the idea, both up and down, and have been working on building 
a small structure that will float using this technology.
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	 ในปี	พ.ศ.	2554	พืน้ทีแ่คมปัสทัง้หมดของมหาวทิยาลยั 
รงัสติซึง่ตัง้อยูท่ีพ่ืน้ทีเ่มอืงเอก	ได้รบัผลกระทบอย่างหนกั 
จากมหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ท่ีท่วมท้นเมืองหลวงของประเทศ 
ไทยในเวลานัน้เป็นอย่างมาก	เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหา	
กองแผนงานของมหาวิทยาลัยได้มีการออกค�าสั่งให้
อาคารหลงัใหม่ทกุๆ	หลงั	จ�าเป็นต้องมพีืน้ทีจ่อดรถที่
บรเิวณชัน้	1	เพือ่เป็นการเผือ่ให้พืน้ทีเ่หล่าน้ันสามารถ
ใช้รองรบัน�า้ท่วมในอนาคตได้	เป็นเวลาเดยีวกนักบัทีท่าง	
Studiomake	เริม่เข้ามาออกแบบอาคารศาลากวนอิม 
และตดัสินใจว่าการเดนิรอบๆ	มหาวทิยาลัยและสามารถ 
ทีจ่ะเหน็แต่เพยีงอาคารจอดรถ	สเตป็	และลฟิต์นัน้	ไม่ได้ 
ช่วยสร้างประสบการณ์ภายในแคมปัสทีด่เีท่าไหร่เลย	
ด้วยเหตนุีพ้วกเขาจงึได้ลองค้นหาความเป็นไปได้แบบ 
อื่นๆ	เพื่อที่จะน�ามาเสนอแก่มหาวิทยาลัย	หนึ่งในนั้น 
คอืการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสามารถลอยได้	ซึง่นีเ่ป็น 
ไอเดยีทีค่่อนข้างแพร่หลายพอสมควรในช่วงเวลาอทุกภยั 
ในเวลานัน้
	 ในกรณขีองมหาวทิยาลยัรังสติทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก 
น�า้ท่วมรนุแรงพอสมควร	ท�าให้สถาปนกิสามารถวดัระดบั 
น�า้ท่วมสงูสดุของพืน้ทีแ่ถวนีไ้ด้ซึง่มีความสูงถงึ	3	เมตร	
ด้วยข้อมลูทีม่ที�าให้พวกเขาตดัสนิใจทีจ่ะไม่ท�าให้อาคาร

FLOATING 
STRUCTURE
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นัน้ต้องลอยอยูต่ลอดเวลาเหมอืนกบัเรอื	หรอืจ�าเป็นจะ 
ต้องลอยท้ังอาคาร	แต่เป็นแค่ส่วนพ้ืนท่ีสามารถลอยได้	
พวกเขาใช้เวลาบางส่วนในการรเีสร์ิชข้อมูลต่างๆ	ผ่าน 
การพดูคยุกบัผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งเขือ่นและการป้องกนัน�า้จาก 
ท้ังสหรฐัอเมรกิาและประเทศจีน	โดยท่ีในเวลาเดยีวกนั 
กท็�างานร่วมกนัไปกบัวศิวกรโครงสร้างท่ีเมอืงไทย	และนัน่
ท�าให้พวกเขาสามารถประดษิฐ์วิธีการท�าให้พ้ืนคอนกรตี 
ของโถงจัดแสดงในบรเิวณช้ัน	1	ลอยข้ึนพอท่ีจะให้พ้น
ระดบัน�า้ท่วม
	 วิธีการท่ีพวกเขาได้ศกึษามาเพ่ือใช้ส�าหรบัแนวคดิ
ข้างต้นคอืการอาศยัหลกัการแทนท่ีของเหลวเข้ามาช่วย 
ซึง่นัน่จะส่งผลให้โครงสร้างสามารถประพฤตติวัได้เหมอืน 
กบัเรอืคอนกรีต	โดยท่ีไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นตูท่ี้ปิดสนทิ
ซึง่ถอืว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะมกีารรัว่ไหลอยูพ่อสมควร	ด้วย 
เทคนคิทีเ่รยีบง่ายอย่างการแทนทีข่องเหลวท�าให้ไม่จ�าเป็น 
จะต้องกนัไม่ให้มีอากาศเข้ามาโดยสมบูรณ์สกัเท่าไหร่	
ซ่ึงนีน่บัว่าเป็นหนึง่ในวิธีการท่ีค่อนข้างเหมาะสม	เพราะ
มันหมายความว่าความต้องการในการบ�ารงุรกัษากจ็ะมี 
น้อยลงตามมา	โดยเฉพาะด้วยเหตทุีว่่าวัสดนุัน้เป็นคอน- 
กรตี	สถาปนกิเองเน้นว่าพวกเขาต้องการท่ีจะให้ระบบ
ดงักล่าวนัน้เป็นระบบท่ีปลอดการบ�ารงุรกัษาและลดข้อ- 
ผดิพลาดให้ได้มากท่ีสดุ	อาคารนัน้จะไม่ได้ลอยอยูต่ลอด 
เวลา	โดยท่ีในช่วงสภาวะปกต	ิโครงสร้างกจ็ะตัง้อยูก่บั 
ฐานของมนัเฉยๆ	แต่เมือ่ระดบัของน�า้ท่วมขึน้สงูมากกว่า	
1	เมตร	พ้ืนนัน้กจ็ะค่อยๆ	ลอยตวัข้ึนตามไปด้วย
	 ถงึแม้ว่าไอเดยีข้างต้นนีจ้ะไม่ได้ถกูน�ามาใช้สร้างจรงิ 
ในโปรเจ็คต์	แต่	Studiomake	กไ็ด้รบัการตดิต่อจากทาง 
มหาวิทยาลยัเพ่ือท่ีจะให้ทุนวิจัยในการท�าให้ไอเดยีนีส้�าเรจ็
ลลุ่วงไปได้	เพ่ือเป็นการทดสอบไอเดยีนีใ้นสภาพแวด- 
ล้อมท่ีถกูควบคมุมากข้ึน	พวกเขายงัสนใจท่ีจะทดลอง
เกีย่วกบัการเพิม่และลดขนาดของสิง่ทีใ่ช้ทดลองเกีย่วกบั 
ไอเดยีนี	้รวมท้ังก�าลงัอยูใ่นระหว่างการสร้างโครงสร้าง
ขนาดเลก็ท่ีจะสามารถลอยตัวได้โดยใช้หลกัการของ
เทคโนโลยข้ีางต้นนี้
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