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01 เสาอิฐหน้าอาคารที่มี
ฟอร์มคล้ายต้นไผ่ใช้เป็น
สกรีนบังแดดและสื่อถึง
ความเป็นจีน โดยที่ต้นไผ่
จริงๆ เองก็ถกู น�ามาใช้บริเวณ
ด้านหลังอาคาร เกิดเป็นการ
ล้อกันระหว่างธรรมชาติกับ
งานสถาปัตยกรรม

ศาลากวนอิมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการก่อสร้างส่วน
ต่อขยายทีก่ า� ลังด�าเนินการอยูบ่ ริเวณทางเข้าทางด้านทิศ
เหนือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านริมของ
ด้านทิศเหนือของวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ใช้เป็น
เหมือนส�านักงานใหญ่ของสถาบันไทย-จีนทีก่ า� ลังเติบโต
ขึน้ ของมหาวิทยาลัย โดยเดิมนัน้ เป็นเพียงกลุม่ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจากหลากหลายคณะทีช่ ว่ ยกันสนับสนุน
ในเรือ่ งการแลกเปลีย่ นนักศึกษาและกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น
นิทรรศการหมุนเวียนและเวิรก์ ช็อปทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีน อิม๋
สาระศาลิน เชเฟอร์ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ Studiomake กับสามี
ของเธอ David Schafer อธิบายว่า “เมือ่ ตอนทีส่ ถาบัน
เริม่ ก่อตัง้ ก็ไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะต้องมีสถานที่ เพราะ
งานต่างๆ เป็นงานด้านการติดต่อประสานงาน แต่สา� หรับ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว นีถ่ อื ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงความสัมพันธ์นโี้ ดยมีอาคาร
ท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของสถาบัน”
เนือ่ งจากตัวสถาบันนัน้ ยังใหม่อยู่ รวมทัง้ ยังมีบทบาท
หน้าทีอ่ กี หลายอย่างทีย่ งั ต้องการการก�าหนดอยู่ ซึง่ นัน่
หมายความว่าตัวอาคารเอง นอกเหนือจากพืน้ ทีส่ า� คัญๆ
อย่างส�านักงานและพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการประชุม ก็ยงั ไม่ได้
ถูกก�าหนดไว้เลย David พูดให้ฟงั ว่า “เราใช้เวลาไปมาก
ในการตัง้ โปรแกรมและการคิดถึงว่าอนาคตของสถาบัน
แห่งนีจ้ ะเป็นอย่างไร ดังนัน้ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในอาคารแห่งนี้
เลยให้ความส�าคัญกับโถงนิทรรศการ ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ปิด
เป็นส่วนทีเ่ ป็นกระจกของอาคาร ซึง่ เราคิดว่ามันส�าคัญ
มากในการทีจ่ ะมีพนื้ ทีท่ ผี่ ลพวงของความพยายามหรือ
ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เหล่านีส้ ามารถน�าออกมาแสดง
และร่วมแบ่งปันให้กบั ทัง้ มหาวิทยาลัยได้ เราไม่ตอ้ งการ
อาคารปิดทีเ่ จ้าหน้าทีท่ า� อะไรต่อมิอะไรของเขาไปโดยที่
ไม่มใี ครรู้ เราต้องการให้มนั เป็นเรือ่ งโปร่งใส เปิดเผย และ
แน่ใจว่าส่วนอืน่ ของมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าถึงเพือ่ มา
สัมผัสประสบการณ์กบั อาคารแห่งนีไ้ ด้”

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 looseknit 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.
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3 exhibition hall
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ถึงแม้วา่ ศาลากวนอิมจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
แต่การเข้าถึงตัวอาคารนัน้ ถูกก�าหนดให้เข้าจากทางทิศ
ใต้ ผ่านรูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมอันเป็นทีม่ าของชือ่ อาคาร
โดยใช้ทางเดินทีเ่ ป็นเนินลาดริมสระน�า้ ซึง่ ติดกันกับกอไผ่
ทีช่ ว่ ยเป็นสกรีนบังตาเพือ่ กันสายตาจากตึกต่างๆ ทีอ่ ยู่
ใกล้เคียง และอีกด้านหนึง่ ผ่านโถงนิทรรศการ การที่
ระยะทางเดินเข้าสูต่ วั อาคารถูกยืดให้ยาวขึน้ ก็เพือ่ เป็น
การสร้างประสบการณ์ทพ่ี เิ ศษ พร้อมทัง้ ยังท�าให้ผคู้ นที่
เดินผ่านพืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการรูไ้ ด้วา่ มีอะไรเกิดขึน้ ในนัน้
แต่ทสี่ า� คัญทีส่ ดุ ก็คอื เป็นการยกตัวอาคารให้สงู เหนือระดับ
น�า้ ท่วม (มหาวิทยาลัยระมัดระวังเรือ่ งนีม้ ากหลังจากผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากการเกิดน�า้ ท่วมใหญ่ในปี 2554) โดย
ไม่ตอ้ งใช้บนั ไดหรือท�าพืน้ ทีช่ นั้ ล่างให้เต็มไปด้วยทีจ่ อดรถ
ทางลาดจะน�าผูม้ าเยือนไปสูส่ ว่ นกลางของอาคารซึง่ เป็น
คอร์ทยาร์ดแบบเปิด ทางด้านซ้ายมีทางลาดเล็กๆ ทีจ่ ะ
พาขึน้ ไปสูส่ ว่ นส�านักงานและฝ่ายบริหาร ในขณะทีท่ าง
ด้านขวาจะเป็นโถงนิทรรศการ
สถาปนิกตัง้ ใจออกแบบให้ทางเดินไปสูบ่ ริเวณส�านักงานค่อนข้างมืด David อธิบายว่า “ทางเดินไปสูท่ างด้าน
ออฟฟิศ เราตัง้ ใจท�าให้มนั เป็นพืน้ ทีค่ อ่ นข้างมืดเพราะ
มันเป็นใจกลาง (ของอาคาร) แล้วคือมันมีนา�้ พุซอ่ นอยู่
ทีด่ า้ นหลังนัน่ ด้วย คุณจะได้ยนิ เสียงน�า้ แต่คณุ จะมองไม่
เห็นว่ามันอยูต่ รงไหน และก็จะมีบนั ไดทีจ่ ะพาคุณขึน้ ไป
สูบ่ ริเวณหลักของพืน้ ทีข่ องฝ่ายบริหาร เราชอบทีค่ ณุ จะ
ต้องมาเจอกับบริเวณทีม่ ดื และเย็นก่อน โดยตรงนีจ้ ะมี
สกายไลท์อยู่ 2-3 อัน สกายไลท์วงกลมซ้อนเล็กๆ เหล่านี้
จะบุดว้ ยทองเหลืองดังนัน้ แสงทีส่ อ่ งผ่านสกายไลท์จะให้
แสงทีอ่ บอุน่ ” ในขณะทีห่ อ้ งท�างานของผูบ้ ริหารระดับสูง
จะมีขนาดใหญ่และหรูหรา สถาปนิกจึงจงใจทีจ่ ะท�าให้
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางส�าหรับบุคคลากรอืน่ ๆ อย่างเช่น เลานจ์
บนชัน้ แรก และแพนทรีบนชัน้ สองมีววิ ทีส่ วยทีส่ ดุ อยูด่ ว้ ย
ในด้านฟังก์ชนั่ การใช้งาน ด้วยความทีอ่ งค์กรนัน้ ก�าลัง
อยูใ่ นช่วงตัง้ ตัวท�าให้มพี นื้ ทีบ่ างส่วนทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น
การใช้งานไป อย่างพืน้ ทีท่ ถี่ กู วางแผนไว้ให้เป็นคาเฟ่ที่
บริเวณชัน้ หนึง่ ก็ตอ้ งเปลีย่ นไปเป็นห้องประชุมตัง้ แต่กอ่ น
ทีอ่ าคารจะเปิดใช้ดว้ ยซ�า้ ในตอนนีย้ งั มีการพูดถึงการเอา
โถงนิทรรศการมาใช้เป็นห้องประชุมหรือสัมมนาอีกด้วย
ด้วยความทีต่ วั อาคารเองไม่ได้เอือ้ ให้มกี ารขยายต่อเติม
ออกไปได้ Studiomake ได้มกี ารวางมาตรการในการที่
จะเอือ้ ให้พนื้ ทีน่ นั้ ปรับเปลีย่ นได้ในระดับหนึง่ “สิง่ ทีเ่ รา
มักจะรวมเข้ามาไว้ในโครงการของพวกเราอยูเ่ สมอไม่วา่
จะเป็นอะไรก็ตามคือระบบทีม่ นั ปรับเปลีย่ นได้ เพราะฉะนัน้
แม้วา่ พืน้ ทีน่ นั้ จะไม่ได้มรี ะบบเสียงทีด่ ที สี่ ดุ แต่ดว้ ยวิธกี าร
ออกแบบเพดานของพวกเรา มันก็งา่ ยถ้าจะมีการปรับเปลีย่ น หรืออย่างในกรณีทพี่ น้ื ทีจ่ ะต้องรองรับผูใ้ ช้งาน
จ�านวนมากเป็นเวลาหลายชัว่ โมงในตอนกลางวัน ถ้าเช่นนัน้ ระบบปรับอากาศก็จะต้องถูกปรับปรุงให้ดขี นึ้ ซึง่ นัน่
ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดายเพราะว่าแผ่นฝ้าของเพดาน
สามารถถอดออกมาได้ ผมคิดว่าสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ทีค่ ณุ จะ
สามารถท�าได้ แม้วา่ คุณจะไม่สามารถตอบสนองกับทุก
ความต้องการได้ คือการท�าให้มนั สามารถปรับเปลีย่ นได้
ง่าย ซึง่ นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะออกแบบไว้ในเกือบทุกงานของ
เรา” David กล่าว ความตัง้ ใจอีกอย่างหนึง่ ของเขาก็คอื
การออกแบบ wireways ขึน้ มาโดยเฉพาะ ซึง่ เขามักจะ
ท�าไว้ในทุกๆ โครงการ และโดยเฉพาะในกรณีนี้ ช่วยให้
แผ่นหลังคาทีม่ พี นื้ ผิวหล่อได้โชว์และปราศจากท่อร้อย
สายไฟและระบบเครือ่ งจักรต่างๆ
อย่างไรก็ตามความส�าคัญหลักของอาคารนีค้ อื การ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของ
สถาบันแห่งนี้ รวมทัง้ คุณสมบัตทิ งั้ สองของความเป็นจีน
และความเป็นไทยก็มอี ยูใ่ นทุกทีซ่ ง่ึ แสดงให้เห็นผ่านงาน
ออกแบบ ทีไ่ ม่ใช่แค่ผา่ นทางฟอร์มเท่านัน้ แต่เลยไปถึง
วัสดุทถี่ กู สัง่ ท�าเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ ทีช่ ว่ ยนิยาม
ความเป็นผลงานของ Studiomake อีกด้วย
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02 ทางเดินถูกออกแบบให้มี
ความมืดเพือ่ สร้างบรรยากาศ
เย็นสบาย โดยในช่วงกลางวัน
จะได้รับแสงธรรมชาติจาก
สกายไลท์ทบี่ ดุ ว้ ยทองเหลือง
03 ภายในห้องโถงนิทรรศการ
ทีม่ เี สาอิฐช่วยบังแดดและเพิม่
ความเป็นส่วนตัว

03

หลังคาของอาคารเป็นปลายงอนขึน้ ซึง่ ได้รปู แบบมา
จากของจีนโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะ
ไม่ถกู ตกแต่งด้วยส่วนประดับประดาอะไรเลย ส่วนของ
ชายคานัน้ ยืน่ ออกไปมากเพือ่ ใช้บงั แดดให้แก่พนื้ ทีภ่ ายใน
ทีถ่ กู ปิดล้อมไปด้วยกระจก และทีด่ เู ด่นชัดไม่แพ้กนั ก็คอื
การใช้อฐิ สีเทาทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในประเทศจีน แต่
มันไม่ใช่อฐิ ทีม่ าจากจีนแต่เป็นอิฐทีท่ า� ในไทยโดยผ่าน
ขัน้ ตอนการท�าแบบพิเศษโดยการเผาสองครัง้ ซึง่ พัฒนา
โดยบริษทั อ.ป.ก. ดาวคู่ ทีท่ า� ให้อฐิ สีแดงกลายเป็นสีเทา
ด้านหนึง่ ของอาคารก่อด้วยอิฐสีเทาเหล่านีป้ ระชันกับอิฐ
สีแดงแบบธรรมดาเพือ่ เป็นตัวแทนของบริบทของทัง้
สองประเทศ กระเบือ้ งสีเขียวใช้เพือ่ ปูบนก�าแพงโค้งที่
อยูบ่ ริเวณด้านหลังคอร์ทยาร์ดก็มรี ปู แบบทีเ่ หมือนกับ
กระเบือ้ งทีใ่ ช้ทา� หลังคาของจีน แต่ทนี่ นี่ า� มาประยุกต์ใช้
ก่อเป็นแนวตัง้ และกระเบือ้ งเคลือบเงาแบบศิลาดลซึง่
แพร่หลายในไทย
บางส่วนของอิฐทีส่ งั่ ท�าได้รบั การปรับแต่งขึน้ ไปอีก
และมีลกั ษณะโดดเด่นด้วยยอดทีไ่ ม่ตา่ งจากรูปแบบของ
หลังคา แต่บนอิฐจะอยูอ่ อกไปจากตรงกลางเล็กน้อย
อิฐเหล่านีท้ า� หน้าทีเ่ ป็นทัง้ โครงสร้างและงานตกแต่งบางส่วนของก�าแพงด้านหลังของอาคารรวมทัง้ เอามาก่อเป็น
เสาทีล่ อ้ มรอบโถงนิทรรศการ เสาเหล่านีใ้ ห้รม่ เงากับพืน้ ที่
จัดแสดงนิทรรศการและยังสามารถให้ความรูส้ กึ ถึงความ
เป็นส่วนตัวและปิด แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั สามารถให้
แสงส่องผ่านเข้ามาจ�านวนมากในช่วงกลางวันและดูคอ่ นข้างโปร่งแสงเมือ่ มองตรงเข้าไป

สิง่ ทีท่ า� ให้งานออกแบบโดดเด่นก็คอื การค้นหาและ
ทดลองเกีย่ วกับวัสดุ นัน่ ก็คอื อิฐสีเทาและกระเบือ้ งสีเขียว
แถมยังมีรายละเอียดของงานสั่งท�าเฉพาะในระดับทีเ่ ห็น
ได้ชดั เจน ทัง้ ม้านัง่ และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทแี่ ทรกตัว
อยูร่ ะหว่างเสาคูข่ องโครงสร้าง กระเบือ้ งปูพนื้ ทีม่ รี พู รุน
ช่องสกายไลท์ทบี่ ดุ ว้ ยทองเหลือง ราวบันไดและซอกผนัง
ขนาดเล็กเพือ่ ใส่ถงั ดับเพลิง ไม่ใช่วา่ ทุกอย่างจะสมบูรณ์
แบบไปหมด คุณภาพของงานก่อสร้างก็ยังไม่ถึงกับ
เนีย๊ บนัก ห้องเรียนทีแ่ ทบจะปราศจากช่องเปิดในบริเวณ
ชั้นหนึ่ง รวมถึงส่วนส�านักงานของสโมสรนักศึกษาที่
ไม่มหี น้าต่างท�าให้เกิดความรูส้ กึ ค่อนไปทางอึดอัด ผิด
ไปจากส่วนทีเ่ หลือของอาคาร
คงไม่ตอ้ งสงสัยว่าท�าไมคณะกรรมการอาคารส่วนใหญ่
ถึงมีความต้องการทีจ่ ะสร้างอาคารทีม่ เี อกลักษณ์หรือความ
เป็น iconic เป็นอย่างมาก แต่ความต้องการนี้ น้อยนัก
ทีจ่ ะได้รบั การแปลออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมทีด่ ไี ด้
เมือ่ เปรียบเทียบกับรูปทรงทีไ่ ม่ธรรมดาของอาคารอืน่ ๆ
ภายในแคมปัส หรือกับศูนย์วฒั นธรรมจีนทีห่ ว้ ยขวาง
ซึง่ ให้ความส�าคัญกับรูปฟอร์มเหนือทุกสิง่ ดีไซน์ของศาลา
กวนอิมก็ดูจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายกว่ามาก และอาจจะ
ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นอาคารที่ดีกว่ามากด้วยเช่นกัน
“ศาลานีอ้ าจจะเป็นอาคารทีไ่ ม่ได้ดนู า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจมากทีส่ ดุ
เมือ่ ดูจากระยะไกล” David กล่าว “แต่เราคิดว่ามันมีรายละเอียดมากพอที่จะท�าให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของ
อาคาร คุณต้องเดินดูรอบๆ คุณต้องเข้าไปข้างในและก็
มองดูมนั เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นว่าอิฐเหล่านัน้ มีรปู ทรงเหมือนกับ
หลังคา มันมีบทสนทนาโต้ตอบเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างกัน
เกิดขึน้ ” ว่ากันว่าพระเจ้าอยูใ่ นรายละเอียด และดูเหมือน
ว่าในกรณีนเี้ จ้าแม่กวนอิมเองก็เช่นกัน

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 airconditioning 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.
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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 overstretched 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.

ARCH I TECTURE

04 บรรยากาศภายในส่วน
ออฟฟิศบริเวณชั้นสองของ
อาคารที่พื้นที่ห้องทั้งหมด
ถูกจัดวางไว้รอบนอก ส่ง
ผลให้ได้รับแสงธรรมชาติ
อย่างเต็มที่
05 ทีมออกแบบจัดวางทางเดินเข้าสูต่ วั อาคารอยูบ่ ริเวณ
ด้านหลัง ท�าให้ทั้งด้านหน้า
และด้านหลังมีความส�าคัญ
ไม่แพ้กัน
06 ในการออกแบบศาลา
เจ้าแม่กวนอิม Studiomake
ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์
ทางสเปซและการสัมผัส
ของผู้มาใช้งานมากกว่าการ
สร้างความดึงดูดจากรูปทรง
ภายนอก
04

05

06

MATERIAL

THE BRICK
STORY

IN RESPONSE TO T HE B R IEF: T O SY MB O L IZ E
T HE RELA TI ONSHIP B ET W EEN T HA IL A ND A ND
CHI NA, STU DI OMA K E FIR ST L Y T HO UG HT A B O UT
T HE MA TERI A L

TEL L U S A B O U T T H E B R I CK S .
IM SARASAL I N S CH A F E R : 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 W A S S O M E T H I N G T H A T T H E Y WERE
ALREADY DOING, THEY KNEW HOW TO DO IT?
D A VID SC HA F E R : 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.
W A S THIS TH E F I R S T T I ME T H E Y H A D P R OD U C ED B RIC K I N T H I S CO L O R ?
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.

ช่วยเล่าให้เราฟังเกีย่ วกับอิฐหน่อยได้ไหม?
Im Sarasalin Schafer: ตอนที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต) อธิบายให้เราฟังเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน และ
อยากให้อาคารนีเ้ ป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์
นัน้ อิฐเป็นวัสดุชนิดแรกเลยทีเ่ รานึกถึง จริงๆ แล้วท่าน
ก็มภี าพอ้างอิงเป็นวัดจีนทีต่ ง้ั อยูก่ ลางน�า้ มาอยูม่ ากพอ
สมควร แต่วา่ มันไม่ใช่วธิ ที ี่ Studiomake ใช้ในการเริม่
โครงการกัน คือเราไม่ได้มรี ปู แบบอะไรในใจหรือรูปทรง
ทีจ่ ะมาเป็นไอคอนเลย อันทีจ่ ริงเราไม่ได้มานัง่ สเก็ตช์
ภาพอาคารกันก่อน โดยปกติเราจะเริม่ จากการคิดถึง
วัสดุตา่ งๆ ว่าวัสดุชนิดไหนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะใช้สา� หรับ
โครงการนี้ รวมทั้งมันส�าคัญมากส�าหรับท่านที่อาคาร
นีจ้ ะเป็นสัญลักษณ์ คือคนขับรถผ่านไปมาจะสามารถ
เห็นความเป็นไทยและความจีนได้ในอาคารหลังนี้ ซึง่
ส�าหรับเราแล้วมันได้แปลมาเป็นอิฐเลยทันที
แต่อฐิ ในประเทศจีนนัน้ มีสเี ทา ส่วนในไทยนัน้ มีสแี ดง
ซึง่ เป็นเพราะมีดนิ ทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ เรารูเ้ ลยว่าเราต้องการ
อะไรทีส่ ามารถเป็นตัวแทนส�าหรับทัง้ สองวัฒนธรรม
แต่เราก็ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะน�าเข้าวัสดุ เราอยากจะใช้ของที่
ท�าในประเทศ เราก็เลยติดต่อโรงงาน อ.ป.ก. ดาวคู่ ซึง่
น่าจะเป็นโรงงานทีเ่ ก่าแก่และใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
อยูท่ อี่ า่ งทอง และเราก็บอกกับเขาว่าเราอยากจะใช้ดนิ
ของไทยในการท�าอิฐจีน ด้วยความรูเ้ ล็กน้อยเกีย่ วกับ
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DO THE COLUMNS STAND UP ON THEIR OWN?
D S: 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.

07 การทดลองการเรียงก้อน
อิฐ
08 ทางทิศเหนือของอาคาร
เป็นทีต่ งั้ ของบันไดหนีไฟและ
พื้นที่จอดรถรับ-ส่งของ

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.”

THERE SEEM S T O B E A L O T O F P E O P L E
W O RL D W ID E E X P E R I M E N T I N G W I T H B R ICK
AT THE M O M E N T .
D S: 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 transparency. 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.
D S: 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.
W AS THE SHA P E O F T H E R O O F T A K E N F RO M
THE B RIC K ?
D S: 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.

south elevation
2m
1m

เซรามิกทีเ่ รามี เราก็เริม่ ท�างานกับเขา ทางเขาบอกว่า
เขามีวธิ กี ารเผาอิฐ 2 ครัง้ เผาครัง้ แรกอิฐจะออกมาเป็น
สีแดงและพอน�าไปเผาเป็นครัง้ ทีส่ องโดยใช้กระบวนการที่
แตกต่างกัน โดยลดจ�านวนออกซิเจนซึง่ ท�าให้เปลีย่ นสีอฐิ
พอเอาออกมาจากเตาเผามันก็เป็นสีเทา มันก็เลยต้องเผา
2 ครัง้ แน่นอนทีม่ นั ต้องใช้เวลามากกว่าปกติในการผลิต
อิฐจะหดตัวมากขึน้ เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ผาอะไรก็ตามความ
ชืน้ จะระเหยออกไปและมันก็เลยเล็กลง แต่มนั ให้ผลลัพธ์
ตามทีเ่ ราต้องการ
ถ้าอย่างนัน้ นีก่ เ็ ป็นอะไรทีพ่ วกเขาท�ากันอยูแ่ ล้วใช่ไหม
เขารูว้ า่ จะท�าอย่างไรอยูแ่ ล้ว?
David Schafer: เขาท�าอยูแ่ ล้วกับกระเบือ้ งเพดาน เพราะ
ว่าเราไปทีโ่ รงงานแล้วเราก็เหมือนกับว่า “พวกอิฐเทานี่
มันคืออะไร ท�าไมเราถึงไม่เคยเห็นมันมาก่อน” นัน่ เป็น
เพราะเขาท�าสองสีทตี่ า่ งกัน แดงและก็หลากหลายเฉด
ของแดงและน�า้ ตาล อาจจะเป็นเหลือง ดังนัน้ สีเทาเป็น
อะไรทีพ่ วกเราไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วมันก็ใช้เวลาสักพัก
หนึง่ เพราะผมคิดว่ามันยังเป็นขัน้ เริม่ ต้นของการทดลอง
กับมันอยูแ่ ละกระบวนการผลิตก็ยงั ควบคุมไม่ได้เต็มที่
แต่ทมี่ นั เกิดขึน้ ก็เพราะว่าเราเดินเข้าไปหาโรงงานเพราะ
ว่าเรารูว้ า่ เราต้องการจะท�างานกับโรงงานทีม่ ขี นาดใหญ่
นีก่ เ็ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาผลิตอิฐสีนอี้ ย่างนัน้ เหรอ?
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ISS: ใช่คะ่ และนัน่ ก็เป็นวิธที า� งานตามปกติของเราอยู่
แล้ว ถ้าเราบอกว่าเราจะท�างานกับอิฐเพราะฉะนัน้ สิง่ แรก
ทีเ่ ราท�าก็คอื โทรหาโรงงานผลิตอิฐและก็ไปทีน่ นั่ เลย เรา
เดินดูไปรอบๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั รูถ้ งึ วิธที เี่ ขาท�างานแล้วเรา
จะได้กลับมาออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์นนั้ ๆ
DS: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพียงสีเท่านัน้ แต่เราออกแบบ
รูปทรงของมันด้วย เรารูว้ า่ เราต้องการจะเล่นกับอิฐและ
ใช้อฐิ ให้เป็นโอกาส ไม่ใช่แค่เพียงสีแต่ยงั รวมถึงผิวสัมผัส
อีกด้วย ดังนั้นไปเยี่ยมโรงงานและท�าความเข้าใจกับ

กระบวนการผลิตงานทีม่ รี ปู ทรงพิเศษของโรงงานนัน้ ๆ
หรือวิธที เี่ ขาใช้อดั ขึน้ รูปงานและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ทา� งาน
อย่างไร เขาจึงช่วยเราออกแบบส�าหรับขัน้ ตอนนัน้ เพือ่ ที่
ว่าเราจะสามารถท�างานทีเ่ ป็นอะไรทีพ่ เิ ศษและหวังว่าจะ
ไม่แพงจนเกินไป นัน่ คือวิธที เี่ ราพัฒนารูปทรงของอิฐที่
สัง่ ท�า ซึง่ เป็นวิธที แี่ ปลกสักหน่อย และจบลงทีร่ ปู ทรง
ของตัวอาคารเองทีม่ ยี อด ในการพัฒนาอิฐนัน้ เรามอง
หาวิธตี า่ งๆ ในการทีจ่ ะก่ออิฐซ้อนขึน้ ไป และก็ตวั เชือ่ ม
ต่างๆ ด้วย วิธที จี่ ะสลับและเชือ่ มต่อ ในการคิดถึงรูปทรง
ทีแ่ ตกต่าง เราก็ตระหนักว่าถ้าเรามีอฐิ ทีไ่ ม่สมมาตร ถ้า
คุณมองไปทีอ่ ฐิ ส่วนยอดนัน้ ไม่ได้อยูต่ รงกลางแต่เยือ้ ง
ออกมาหน่อย ต�าแหน่งของยอดอยูใ่ นจุดทีม่ นั ควรจะเป็น
พอดี ด้วยเหตุนคี้ ณุ ก็เลยสามารถทีจ่ ะพลิกอิฐไปมาได้
และท�าให้ยอดเรียงกันตอนทีก่ อ่ อิฐซ้อนขึน้ ไป หรือคุณ
จะสลับกันเพือ่ ให้ได้ผวิ สัมผัสทีแ่ ตกกต่างกัน เพราะฉะนัน้
ในอิฐก้อนหนึง่ คุณก็สามารถทีจ่ ะใช้มนั ได้หลากหลายวิธี
ดังนัน้ ครึง่ ทีเ่ ป็นส่วนของออฟฟิศก็เลยจะดูเป็นก้อน
ทึบมาก รวมทัง้ อิฐก็กอ่ ในแนวนอน ในขณะทีส่ ว่ นทีเ่ ป็น
โถงนิทรรศการ เนือ่ งจากมันเป็นเหมือนกล่องกระจก
เราเลยเลือกทีจ่ ะใช้อฐิ แทนการก่อผนังทึบ พยายามทีจ่ ะ
สร้างให้ผนังมันดูโปร่งเบาแทน คือเราใช้อฐิ มาท�าเป็นเสา
ทีม่ รี ะยะระหว่างเสาใกล้มากพอทีจ่ ะท�าให้เกิดเป็นผนัง
ทีเ่ ป็นเหมือนสกรีนบังตา ซึง่ กลายมาเป็นผนังบังตาที่
ท�าจากอิฐทีส่ ามารถป้องกันแสงอาทิตย์และสร้างความ
เป็นส่วนตัวให้กบั พืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ แต่กย็ งั คงมี
ความโปร่งแสงอยูม่ ากเช่นกัน
ในทางโครงสร้าง ตัวเสานัน้ ตัง้ อยูด่ ว้ ยตัวของมันเองหรือ?
DS: ไม่ครับ มีการค�า้ ยันอยูข่ า้ งบน เพราะว่ามันค่องข้าง
เรียว ถ้าดูรปู ตัดจะมีอฐิ ในแนวตัง้ แค่ 6 ก้อน อิฐทีต่ งั้ อยู่
จะมีรเู อาไว้สอดเหล็กไปตามแนวตัง้ ในส่วนแนวนอนของ
อิฐก็มรี ใู ห้สอดเหล็กเช่นกัน เสานัน้ แข็งแรงพอทีจ่ ะรองรับ
ตัวเองและมีคา�้ ยันช่วยอีกทีทดี่ า้ นบนซึง่ เป็นโครงสร้างเหล็ก
ทีม่ าจากเสาหลักของตัวอาคาร

THE
GREEN
TILES
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ดูเหมือนจะมีคนเริม่ ท�าการทดลองเกีย่ วกับอิฐไปทัว่ โลก
อยูใ่ นตอนนีน้ ะ
DS: ก็มนั เป็นโมดูลา่ ร์ แถมยังน่าสนุกด้วย
ISS: ฉันคิดว่าโดยทัว่ ไปแล้ว มีสถาปัตยกรรมบางส่วน
ทีม่ องย้อนกลับไปในอดีตและวัสดุทใี่ ช้ และบางทีอฐิ เอง
อาจจะถูกเรียกว่าเป็นวัสดุทโี่ บราณ ฉันคิดว่ามันมีความ
โรแมนติคในการน�าวัสดุท่ดี ูสมถะมาสร้างความอลังการ
เพราะฉะนัน้ มันก็เลยไม่ใช่แค่ผนังอิฐธรรมดา แต่เป็นผนัง
ทีม่ คี วามเป็น ornament หรือเริม่ น�าความโปร่งแสงเข้า
มา มันเหมือนกับเป็นการกลับไปสู่ “เฮ้ เราอย่าใช้วสั ดุ
ไฮเทคพวกนีเ้ ลย กลับมาใช้วสั ดุโลว์เทคกันเถอะ” แล้ว
ทันใดนัน้ มันก็กลับมาเป็นทีย่ อมรับกันอีกครัง้
DS: ส�าหรับเรา ผมคิดว่างานของ Office dA (แยกตัว
ในปี 2010 มาเป็น MPdL Studio และ NADAAA) มัก
จะเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับเราและพวกเขาก็มกั จะท�างาน
ทีน่ า่ สนใจกับอิฐ และก็มี Kengo Kuma ผูท้ ช่ี า� นาญใน
การรวมของหลายอย่างด้วยกัน ใช้สว่ นเล็กๆ ในหลากหลายวิธี ผมคิดว่าแนวคิดในการใช้ชนิ้ ส่วนเล็กซ�า้ ๆ เป็น
แนวคิดทีน่ า่ สนใจเพราะมันการันตีในความเป็นเอกภาพ
ถึงแม้วา่ อิฐจะมีสหี รือขนาดทีต่ า่ งกันไปบ้าง ในทีส่ ดุ คุณ
ก็จะได้ผนังทีเ่ ป็นเอกภาพ แต่มนั ก็ให้โอกาสคุณทีจ่ ะเล่น
กับมัน หรือมันได้กลายมาเป็นพืน้ ผิวทีม่ คี วามยืดหยุน่
ทีค่ ณุ สามารถจะดันหรือดึงหรือให้เกิดรูปฟอร์มต่างๆ กับ
มันได้

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-Chinese conversation happening there because you could say
that they’re a fairly iconic Chinese shape but then the particular 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 experiences 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.

09 วัสดุที่คุ้นเคยเมื่อถูก
พลิกวิธีน�ามาใช้ก็สามารถให้
ความรู้สึกและประสบการณ์
ใหม่ๆ ได้

ช่วยเล่าให้ฟงั เกีย่ วกับกระเบือ้ งสีเขียวทีอ่ ยูด่ า้ นหลังได้ไหม?
DS: อันทีจ่ ริงมันคือกระเบือ้ งหลังคาทีเ่ ราตัดแต่ง ตอน
ออกมาจากโรงงานมันไม่มขี อเพือ่ ทีจ่ ะใช้มนั เป็นกระเบือ้ ง
มุงหลังคา ซึง่ ท�าให้เราติดมันด้วยวิธซี อ่ นแบบง่ายๆ ส�าหรับ
เราแล้ว มันมีบทสนทนา ไทย-จีนเกิดขึน้ ทีน่ นั่ เพราะคุณ
อาจจะพูดได้วา่ มันค่อนข้างเป็นรูปทรงทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ของจีนแต่การเคลือบนัน้ เราใช้วธิ ขี องศิลาดลซึง่ เป็นอะไร
ทีแ่ พร่หลายในประเทศไทยในการท�าจานชามและของ
ตกแต่งต่างๆ เราชอบมันเหมือนกันเพราะว่ามันมีอะไร
ทีส่ วยงามทีเ่ กีย่ วข้องกับการมองในระยะทีต่ า่ งกันหรือ
ประสบการณ์ที่ต่างกันที่คุณมี ตอนที่คุณเข้ามาใกล้
อาคารคุณจะเห็นสีทสี่ ดสว่างมาก แต่มนั ก็มผี วิ สัมผัส
ทีส่ วยมากๆ เพราะว่ามันท�ามาจากของชิน้ เล็กชิน้ น้อย
จ�านวนมาก และเมือ่ คุณอยูต่ รงหน้ามันการเคลือบแบบ
ศิลาดลท�าให้ผวิ สัมผัสสวยงามจริงๆ มันมีความแวววาว
เหมือนแก้ว มันเลยมีความลึกและคุณก็ยงั เห็นรอยแตก
เล็กๆ อีกด้วย ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นวัสดุทสี่ วยงามจริงๆ
ตัง้ แต่ระยะ 100 เมตร จนถึง 10 เซนติเมตร เลยทีเดียว

รูปทรงของหลังคาได้มาจากอิฐหรือ?
DS: นัน่ เป็นค�าถามทีด่ ี เพราะว่าเราเองก็จา� ไม่ได้วา่ อะไร
มาก่อน เพราะว่าเรามักจะท�างานทีม่ ขี นาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกัน มันก็เลยเกิดขึน้ มาพร้อมๆ
กัน ยอดโค้งนัน่ แน่นอนทีม่ นั สัมพันธ์กนั แต่เราไม่แน่ใจ
ว่าอันไหนมาก่อนกันแน่
ISS: ตอนนีม้ นั เลยกลายเป็นเรือ่ งตลกของคนในทีว่ า่
อาคารมันสร้างจากอาคารเล็กๆ ทีเ่ หมือนกับตัวมันเอง
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INTERVIEW

VIEWS FROM
THE MA KERS
IM S AR A SA LI N SC HA FE R A ND D A VID
S CH AF ER TA LK A BOUT THEIR A R C H I TE CT URAL PRAC TI C E A ND A C A D EMIC
PERSPE C TI V ES.

THE C O RE OF Y O U R W O R K A N D S T U D I O
PHILOSOPHY IS ABOUT MAKING AND PROTOTYP IN G, YOU ME N T I O N E D A F E W Y E A RS
A GO THAT I N A M E R I CA T H E R E AR E P L A CES
YO U C O U L D G O T H AT W O U L D H AV E 3 D
PRINTERS OR YOU COULD FABRICATE STUFF,
B U T THA T T H E R E W A S N ’ T M U CH H E R E I N
T H AIL A N D . D O Y O U T H I N K T H E R E H A S BEEN
A SHIFT, A T R E N D I N MI CR O - F A B R I CA TI ON
HERE N O W ?
I M SA RASAL I N S CH AF E R : 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.
D AVID SC HAF E R : 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 representational. 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
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หลักในการท�างานและปรัช าประจ�าสตูดโิ อของพวกคุณ
มีความเกีย่ วข้องกับการสร้างของและการท�าโปรโตไทป
แล้วพวกคุณก็ยงั เคยพูดถึงไว้เมือ่ ไม่กปี่ ก่อนว่าทีอ่ เมริกา
มีทหี่ ลาย แห่งทีค่ ณุ สามารถไปใช้งานเครือ่ งพิมพ มิติ
หรือไปเพือ่ ผลิตและสร้างของต่าง ได้ แต่ทปี่ ระเท ไทย
กลับไม่ค่อยมีสถานที่แบบที่ว่านี้เลย คุณคิดว่าตอนนี้
เทรนด ของทีน่ มี่ อี ะไรเปลีย่ นแปลงไป
บ้างไหม?
Im Sarasalin Schafer: มีแน่นอนค่ะ มันเพิง่ จะเริม่ ต้น
เลยด้วย คือผูค้ นหันมาสนใจซือ้ MakerBots กัน มีความ
เคลือ่ นไหวของ Maker Movement คนเริม่ กลับไปพูดถึง
งานฝีมอื งานไม้ งานเซรามิก หรือของจ�าพวกนีก้ นั มาก
ขึน้ คิดว่าเราก�าลังเริม่ ทีจ่ ะได้เห็น fab lab เกิดเพิม่ ขึน้
ในเมืองไทยกันอีกมากขึน้ แล้ว ส�าหรับพวกเรามันกลาย
เป็นเรือ่ งง่ายไปเลยทีจ่ ะได้เข้าถึงเครือ่ งมือต่างๆ การทีไ่ ด้
มีของของเราเองทีน่ แี่ ทนทีจ่ ะต้องไปใช้ของทีอ่ นื่ แล้วแบบ
ว่าความทีม่ นั ท�าให้พวกเราสามารถลองเล่นหรือทดลอง
อะไรได้หลายๆ อย่างมากขึน้ ท�าให้เราสามารถทีจ่ ะรับ
ความเสีย่ งต่างๆ ด้วยตัวของเราเองได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมา
คอยกังวลว่าจะเผลอท�าเครือ่ งมือของใครเขาเสียหาย

David Schafer: ผมคิดว่า fab lab มันยังคงมีความ
เป็นร้านพิมพ์ที่พิเศษขึ้นมาหน่อยอยู่หลายๆ ส่วนนะ
อย่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติเองก็ยังไม่ ใช่ของจริงเพราะว่า
มันไม่ใช่สเกลจริง เว้นแต่วา่ คุณจะดีไซน์ของเล็กๆ หรือ
แม้แต่กบั เครือ่ งเลเซอร์คตั ราคาหลักล้านบาททีผ่ คู้ น
สามารถจะหาซือ้ ได้ ก็ยงั ท�าได้เพียงแค่ตดั แผ่น MDF
ขนาด 60 x 70 ทีอ่ าจจะหนาสัก ¼ นิว้ ได้เท่านัน้ คือ
มันยังคงวนเวียนอยูแ่ ต่ในเรือ่ งของของทีม่ นั ไม่จริง แต่
ถึงอย่างนั้นผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะ สิ่งที่ผมเอง
ยังอยากทีจ่ ะเห็นต่อไปอีกคือ fab lab ทีม่ นั จริงจังมากขึน้
ทีไ่ ม่ได้มแี ค่เครือ่ งมือดิจติ อลเล็กๆ พวกนี้ แต่มขี องอย่าง
โต๊ะเลือ่ ย ตูเ้ ชือ่ ม รวมถึงเครือ่ งมือน่าเบือ่ อืน่ ๆ ทีจ่ ริงๆ
น่าสนใจมากเพราะเราสามารถเอาพวกมันมาสร้างของ
ได้จริง เพราะฉะนัน้ พืน้ ทีท่ วี่ า่ ก็จะมีลกั ษณะเหมือนๆ กัน
กับ co-working fabrication space ทีม่ ใี ห้เห็นอยูต่ าม
เมืองใหญ่ตา่ งๆ อย่างทีน่ วิ ยอร์ก ทีบ่ รูค๊ ลิน และทีซ่ านฟรานซิสโก คือมันจะคล้ายกับตอนทีค่ ณุ ไปยิมที่ True
Fitness เลย คุณใช้เครือ่ งมือกับอุปกรณ์ของเขา คุณโชว์
บัตรสมาชิก หยิบน�า้ อัดลมมาดืม่ ฟรีๆ แล้วก็ไปวิง่ อยูบ่ น
ลู่ ผมคิดว่ามันมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอะไรแบบเดียวกันนีก้ บั
พวกเครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ ราพูดถึงได้ดว้ ยเหมือนกัน
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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 needing 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.
D O YO U HAVE A G R O U P O F ‘ CH A N G ’ T H AT
YO U AL W A YS W O R K W I T H ?
D S: It’s a bit of both. We have ‘changs’ that work with Studiomake 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.
D S: I think it’s more of an art.
ISS: It’s an art, it’s not a science?
D S: 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.
D S: 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.

10 อิ๋ม สาระศาลิน เชเฟอร์
และ เดวิด เชเฟอร์
11 การท�างานของ Studiomake มักมีการน�าวัสดุที่มี
อยู่ทั่วไปมาทดลองหรือใช้งานในรูปแบบที่ก่อให้เกิด
ความแปลกใหม่อยู่เสมอ

ISS: พวกเราเพิง่ จะคุยเรือ่ งนีก้ นั ไปในสตูดโิ ออยูว่ า่ เอา
เข้าจริงจะการผลิตสร้างด้วยมือหรือด้วยระบบดิจติ อล
ล้วนๆ ก็ตาม มันไม่มอี ยูห่ รอก เพราะในท้ายทีส่ ดุ แล้ว
แม้วา่ ของมันจะถูกตัดด้วยเลเซอร์หรือ CNC ไปแล้ว
ก็ตาม อย่างไรเสียเราก็ยงั ต้องมาพึง่ เครือ่ งมือ low tech
ต่างๆ รวมถึงยังต้องใช้มอื เข้ามาช่วยจบงานชิน้ นัน้ ๆ หรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากเครือ่ งจักรหรือจากตัวผูใ้ ช้เอง
อีกอยูด่ ี คือมันเป็นอะไรทีม่ ากกว่าแค่เครือ่ ง CNC หรือ
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ หรือเครือ่ งเลเซอร์คตั ไปแล้ว จนถึง
ตอนนีเ้ ครือ่ งมือทีเ่ รารูส้ กึ สนุกไปกับมันมากทีส่ ดุ ดันกลาย
เป็นของทีพ่ นื้ ฐานมากๆ อย่างโต๊ะเลือ่ ยกับสว่านไฟฟ้า
DS: มันออกจะตลกอยูเ่ หมือนกันนะ มีคลาสหนึง่ ทีเ่ รา
สอนทีร่ งั สิตเป็นวิชาออกแบบเฟอร์นเิ จอร์สา� หรับเด็ก
ปริญญาตรี ซึง่ ในคลาสนีเ้ ด็กๆ จะต้องท�าโปรโตไทป์
ขนาดเท่าของจริงส�าหรับแต่ละโปรเจ็คต์กนั และมันก็
หลีกเลีย่ งไม่ได้เลยทีพ่ วกเขาจะออกแบบอะไรสักอย่างให้
มันเอาไปเลเซอร์คตั ได้ เสร็จแล้วก็เอาแผ่น MDF ของ
ตัวเองไปทีร่ า้ นพร้อมกับปล่อยให้ชา่ งทีน่ นั่ จัดการทุกอย่าง
กับไฟล์และการเลเซอร์ของทัง้ หมดให้ แล้วไม่วา่ จะด้วย
เหตุผลอะไรก็ตาม แทนทีเ่ ลเซอร์มนั จะสามารถตัดชิน้
งานลงไปให้ขาดได้หมด มันกลับตัดลงไปได้แค่ 90%
เท่านัน้ ทีนเี้ ด็กๆ ทีน่ า่ สงสารพวกนัน้ ก็เลยต้องแบกแผ่น
MDF หนา 8-10 มม. กลับไปทีห่ อพัก แล้วพยายาม
หาคัตเตอร์มาตัดลงไปในรอยทีม่ นั ไม่ขาด พอเสร็จแล้ว
มันก็เป็นอะไรทีด่ แู ย่มากๆ แต่คอื มันถูกเลเซอร์คตั ไปแล้ว
นะ ถูกท�าขึน้ ด้วยระบบดิจติ อลซะด้วย นีเ่ ป็นเหตุผลว่า
ท�าไมเราถึงให้พวกเขาได้ทา� มันดู เราอยากให้พวกเขาได้
เรียนรูป้ ระสบการณ์พวกนี้ แล้วเหตุการณ์แบบนีก้ ม็ กั จะ
เกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยเลยด้วย คงเพราะการทีเ่ ครือ่ งเลเซอร์คตั
เหล่านีม้ นั มีราคาถูกลงแล้วก็ถกู ลง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
ผูค้ นจะรูว้ ธิ กี ารใช้งานเครือ่ งมือเหล่านีก้ นั จริงๆ ถึงอย่างนัน้
มันถือว่าเป็นประสบการณ์ทหี่ าได้ยากส�าหรับพวกเขานะ
ได้เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มันเป็นอะไรทีด่ มี ากๆ
เพราะคุณเข้าใจไหมว่าพวกเขาคิดกันแค่วา่ เฮ้ย เดีย๋ ว
ฉันจะไปทีน่ น่ั แล้วก็แค่กด Ctrl+P นะ เสร็จแล้วก็ไปหา
เบียร์กนิ ต่อสักหน่อย เดีย๋ วค่อยเอางานไปส่งตอนเช้าวัน
พรุง่ นีล้ ะกัน แต่แล้วมันดันกลายเป็นฝันร้ายทีพ่ วกเขาต้อง
อยูก่ นั จนถึงเช้าคอยนัง่ หักใบมีด เพราะเหตุนผี้ มถึงยัง
คิดว่ามันยังมีอยูเ่ สมอแหละ จุดทีเ่ ลือ่ ยล้าสมัยธรรมดาๆ
จะยังเอามาใช้ตดั อะไรสักอย่างได้
การสร้างของพวกเรามันไม่ใช่เพียงเพราะความจ�าเป็น
หรือการไม่มี fab lab ให้พวกเราได้ทา� มันเป็นอะไรที่
ยิง่ กว่านัน้ มันเป็นวิธกี ารท�างานของพวกเรา เป็นความ
ต้องการของพวกเราทีจ่ ะมีเครือ่ งมืออยูข่ า้ งๆ ตอนนีใ้ น
ทันที นอกจากนีม้ นั ยังไม่ใช่แค่การทีพ่ วกเราจะได้เรียนรู้
จากสิง่ เหล่านี้ แต่ยงั เป็นเรือ่ งของการได้แชร์โปรโตไทป์
นัน้ กับช่างทีจ่ ริงๆ แล้วเป็นคนลงมือสร้างงานขัน้ สุดท้าย
ส�าหรับพวกเราแล้ว เราชอบทีจ่ ะท�าของแปลกๆ กัน แต่วา่
ทีส่ า� คัญไปกว่านัน้ คือการทีเ่ ราอยากทีจ่ ะสร้างมันขึน้ มา
เราอยากให้อาคารของเราถูกสร้างขึน้ มาจริงๆ เพราะฉะนัน้
ถ้าเราสามารถทีจ่ ะทดลองและท�าให้ขอ้ ผิดพลาดต่างๆ
มันเกิดขึน้ ทีน่ แ่ี ทนได้ มันก็นา่ จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึน้ หน้างานลงไปได้ ลดข้อผิดพลาดทีม่ กั เกิด
ขึน้ เวลาทีม่ คี นมากมายยืนรอทีจ่ ะสร้างอาคารหลังนัน้
ดังนัน้ การทดลองต่างๆ ควรทีจ่ ะเกิดก่อนทีโ่ ปรเจ็คต์จะ
เริม่ เพือ่ ทีจ่ ะให้เราได้ทดลอง ได้เข้าใจ และได้แชร์บาง
สิง่ บางอย่างกับผูร้ บั เหมากันก่อน ซึง่ มันค่อนข้างช่วยได้
มากนะ ท�าให้งานมันง่ายขึน้ ส�าหรับพวกเขา แต่ในขณะ
เดียวกันมันก็ยงั เป็นเรือ่ งของการพิสจู น์และการโน้มน้าว
ให้พวกเขาเห็นด้วยว่า เรารูว้ า่ เราก�าลังพูดถึงอะไรอยู่ และ
สิง่ ทีเ่ ราจะท�ามันเป็นไปได้ ฉะนัน้ ส�าหรับพวกเราแล้ว
วิธกี ารท�างานในลักษณะนีม้ นั เป็นอะไรทีส่ า� คัญและจ�าเป็น
มากๆ จะพูดว่าจริงๆ แล้วมันเป็นหัวใจหลักของสตูดโิ อ
เราเลยก็วา่ ได้
พวกคุณมีชา่ งทีท่ า� งานด้วยกันเป็นประจ�าบ้างรึเปล่า?
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DS: ก็มบี า้ งครับ เรามีชา่ งหลายๆ คนทีท่ า� งานแบบ
เต็มเวลาให้กบั Studiomake อยูเ่ หมือนกัน

ISS: ตามจริงตอนนี้ Studiomake เองก็กา� ลังเริม่ สร้าง
ส่วนประกอบของอาคารบางอย่างขึน้ เอง รวมถึงงาน
design build ด้วยเหมือนกัน อย่างออฟฟิศของ Uber
ทีเ่ ราเพิง่ จะสร้างเสร็จไปก็เป็นงาน design build ทัง้ หมด
เลย คือเราทัง้ ออกแบบ แล้วเราก็ลงมือสร้างเอง เราท�า
เฟอร์นเิ จอร์ เราท�ารางสายไฟ ท�าผนัง ท�าโต๊ะ แล้วก็ทา�
ของอืน่ ๆ กันเองหมด เพราะฉะนัน้ พวกเราก็เลยมีกลุม่
ช่างทีท่ า� งานด้วยกันเป็นประจ�าอยูต่ ลอด ถึงจะมีแค่ 3 คน
ซึง่ ถือว่าน้อยมาก แต่กเ็ พราะพวกเราก็ยงั ไม่ได้มคี วาม
คิดทีจ่ ะท�าทัง้ อาคารกันหมดเองในตอนนี้ คือมันเป็นศาสตร์
อีกสาขาหนึง่ ไปเลยนะกับการทีจ่ ะเป็นผูร้ บั เหมาเนีย่
DS: ผมคิดว่ามันเป็นศิลป์มากกว่านะ
ISS: มันไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นศิลป์งนั้ เหรอ?
DS: ไม่หรอก จริงๆ ผมว่ามันเป็นเรือ่ งของไสยศาสตร์
เป็นเรือ่ งของโชคดีหรือโชคร้ายมากกว่า แล้วมันก็คล้ายๆ
กับการเป็นคนขับรถแท็กซีเ่ ลยด้วย คือเป้าหมายหรือ
ความส�าเร็จของคุณบางทีมนั ก็อยูเ่ หนือการควบคุมจน
บางครัง้ คุณเองก็ตอ้ งมีศรัทธาและพึง่ เรือ่ งโชคลางเข้า
มาช่วยกับเขาบ้าง
ISS: (หัวเราะ) พวกเราไม่คอ่ ยจะเก่งเรือ่ งนัน้ กันซะด้วย
คือพวกเราท�าบ้านให้กบั พ่อแม่ของพวกเราเองก็แล้ว
สตูดโิ อหลังนีเ้ ราก็ลงมือสร้างและจัดการกันเองหมด คิดว่า
นัน่ มันก็พอแล้วนะส�าหรับพวกเรา พอแล้วจริงๆ
DS: ผมคิดว่าเราได้พบวิธกี ารท�างานของเราเองนะ
นอกจากทีเ่ ราจะมีคนของเราเองแล้ว เราก็ยงั ได้เครือข่าย
ดีๆ มาด้วย เรามีชา่ งไฟทีเ่ ก่งมากๆ เรามีชา่ งแอร์ ช่าง
หน้าต่างและอะลูมเิ นียมทีด่ ดี ว้ ยเหมือนกัน กลายเป็นว่า
เรามีเครือข่ายเพือ่ นทีค่ อ่ นข้างสามัคคีและไว้วางใจได้
แล้วนัน่ ท�าให้ผมคิดว่าพวกเรามีเครือข่ายของช่างทีด่ เี ลย
ล่ะ ซึง่ นัน่ เป็นเรือ่ งทีส่ า� คัญมาก เพราะทุกๆ โปรเจ็คต์
มันเป็นทีมโปรเจ็คต์ งานจะส�าเร็จหรือจะผิดพลาดอย่างไร
มันขึน้ อยูก่ บั ทีมทีด่ ลี ว้ นๆ
พวกคุณคิดว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมของทีน่ ี่ เรามีการลงมือปฏิบตั จิ ริงกันมากพอรึยงั ?
DS: ยังครับ นีก่ เ็ ป็นอีกอย่างหนึง่ เลยทีท่ า� ให้รสู้ กึ ว่ามัน
มายืนยันสิง่ ทีเ่ ราเป็นอยูบ่ างส่วนในตอนนี้ ในความคิด
ของผม ซึง่ ในทีน่ จี้ ะขอพูดในฐานะของคนทีไ่ ม่ได้อยูท่ นี่ ี่
มานานขนาดนัน้ นะ ผมมองว่า เพราะว่าภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนีน้ แี่ หละ ทีน่ กั ออกแบบไทยรวมถึงนักเรียน
ไทยต่างก็ถกู ให้การศึกษามาด้วยความรูส้ กึ ทีว่ า่ มันมี
ความแตกต่างกันระหว่างการออกแบบและการก่อสร้าง
เลยท�าให้กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง
มันถูกแยกออกจากกันมาตลอด จุดยืนของ Studiomake
คือการทีค่ ณุ ไม่สามารถจะขีดเส้นแบ่งระหว่างการออกแบบ
กับการสร้างได้ขนาดนัน้ หรืออย่างน้อยก็เป็นพวกเรา
เองนีแ่ หละทีไ่ ม่ได้อยากทีจ่ ะแบ่งแยกมันออกจากกัน คง
เพราะตอนนีม้ นั มีเรือ่ งของสเกลของงานสถาปัตยกรรม
เหตุผลทางกฎหมาย เหตุผลทางการเงินเข้ามา เลยท�า
ให้เกิดงานทีม่ นั เป็นทักษะเฉพาะขึน้ แต่ภายใต้กรอบ
ความคิดนี้ สิง่ แรกทีจ่ ะต้องรูแ้ ละเข้าใจก่อนเลยคือการที่
ว่า มันไม่มอี ะไรทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มสี ว่ นไหนทีแ่ ยกจาก
กันได้เลย และอีกอย่างหนึง่ คือในตอนต้นและตอนท้าย
ของกระบวนการ คนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมต่างก็เป็นสมาชิก
ทีมทีแ่ ตกต่างกันไป แต่กต็ อ้ งเข้าใจไว้อย่างหนึง่ ว่าใน
นาทีทคี่ ณุ เริม่ วาดอะไรบางอย่างลงไปในกระบวนการ
ออกแบบ คุณก็ได้กา� ลังเริม่ สร้างของบางอย่างนัน้ ขึน้ มา
แล้ว และในจุดทีง่ านของออกแบบของคุณก�าลังค่อยๆ
กลายเป็นรูปเป็นร่าง มันจะเกิดเป็นจุดเชือ่ มต่อทีส่ า� คัญ
ขึน้ แต่มนั ก็ไม่ได้หมายความว่านัน่ จะเป็นจุดสิน้ สุดของ
การออกแบบนะ กระบวนการออกแบบทัง้ หมดมันยัง
ด�าเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งไปจนกว่าจะถึงตอนจบของงานเลย
การสร้างความเข้าใจว่าจริงๆ แล้วโปรเจ็คต์ยงั ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ แม้วา่ คุณจะปริน้ ท์ภาพ perspective ออกมา
แล้วก็ตาม ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะ ทีจ่ ะท�า
ให้นกั เรียนไทยทิง้ ความเข้าใจเดิมของพวกเขา ส�าหรับ
ผมแล้ว ในสถานศึกษาโดยเฉพาะกับการเรียนการสอน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบ คุณมักจะถูกสอนมาตลอด
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DO YOU THINK THERE IS ENOUGH HANDS-ON
STU FF IN THE A R CH I T E CT U R E CU R R I CULA
HERE?
D S: 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 designers 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.
D S: 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.
D S: 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

DESIGN ISN’T THE BEAUTIFUL IMAGES
THAT YOU SEE ON ARCHDAILY, THAT’S
A MYTH, THAT’S THE MYTH OF ARCHITECTURE.
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.
I SS: 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.

ว่าโปรดักท์นนั้ นัน้ เป็นเพียงแค่ไอเดียหรือการ rendering
เท่านัน้ เชือ่ ว่านักออกแบบหลายๆ คนก็คดิ เหมือนกัน
แบบนีม้ าตลอดนะ เหมือนกับว่าทันทีทผี่ มวาดอะไรสัก
อย่างออกมา แล้วอาจจะเพิม่ การ rendering ให้มนั สัก
หน่อย เสร็จแล้วผมก็โยนมันให้กบั ใครสักคนเพือ่ เอาไป
ท�า แล้วงานผมก็เสร็จ ซึง่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ คิดว่าการที่
คุณแค่วาดสเก็ตช์อะไรเล็กๆ น้อยๆ แล้วเอาไปบอกกับ
ช่างว่า ‘ท�ามันให้ท’ี เพียงแค่นนั้ ในจุดๆ หนึง่ ทีช่ า่ งต้อง
กลายมาเป็นนักออกแบบ และต้องมาเป็นคนตัดสินใจ
อะไรต่างๆ แต่คณุ กลับไปไม่ชอบการตัดสินใจนัน้ มัน
ถือว่าเป็นความผิดของคุณเองนะ เพราะถ้าคุณไม่ได้คดิ
ถึงรายละเอียดต่างๆ ไม่ได้เป็นคนทีเ่ ลือกไม้ แต่คณุ ปล่อย
ให้เขามาอยู่ในฐานะของนักออกแบบ คุณไม่สามารถที่
จะมาโทษช่างได้วา่ เขาเป็นคนทีท่ า� ให้โปรเจ็คต์ของคุณมี
ข้อผิดพลาด เพราะถ้าคุณปล่อยให้มนั เกิดขึน้ แล้ว คุณ
ต้องยอมรับผลทีต่ ามมาได้ นีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ ราสอนให้เด็กๆ
ในวิชาออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ของพวกเราได้รอู้ ยูต่ ลอด
ผมคิดว่าการท�าให้พวกเขาเข้าใจได้วา่ การออกแบบและ
การสร้างมันไม่ได้แยกออกจากกัน ถือเป็นก้าวกระโดด
ทีส่ า� คัญส�าหรับเด็กหลายๆ คนเลยทีเดียว
ISS: ฉันคิดว่าการเรียนการสอนในงานออกแบบเราต้อง
ลงมือปฏิบตั กิ นั จริงให้มากกว่านี้
DS: ผมไม่ได้หมายความว่ามันต้องปฏิบตั ไิ ด้จริงมากๆ
ขนาดต้องสอนให้เด็กรูว้ า่ จะต้องบริหารออฟฟิศกัน
อย่างไรหรอกนะ
ISS: ไม่ ไม่ ทีพ่ ดู ถึงอยูน่ คี่ อื ลงมือปฏิบตั ิ อย่างเช่นถ้า
คุณต้องการทีจ่ ะออกแบบอาคารจากอิฐ สัญชาตญาณ
แรกของเด็กนักเรียนคือเขาจะเริม่ ท�าโมเดลของอาคาร
เลย แต่จริงๆ สัญชาตญาณแรกมันควรจะต้องเป็นการ
ไปหาอิฐมาแล้วศึกษามันสิ ไม่ใช่พยายามทีจ่ ะท�าโมเดล
ของอิฐ และหลังจากนัน้ พวกเขาก็จะแบบ “โอ้ คุณต้อง
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ท�าโมเดลแบบนีส้ ิ มันถึงจะรูส้ กึ เหมือนกับอิฐหน่อย”
หรือไม่กด็ ว้ ยการ map มัน หรือจะด้วยเทคนิคอะไร
ก็แล้วแต่ คือมันเป็นแค่การไปหาอิฐสักก้อนมา การท�างาน
กับวัสดุจริงๆ ควรจะเป็นสัญชาตญาณของคุณในฐานะ
สถาปนิก ในฐานะนักออกแบบ แต่ฉนั คิดว่าเดีย๋ วนีน้ กั เรียน
ไม่คดิ กันแบบนี้ ซึง่ ฉันคิดว่านีแ่ หละคือปัญหา พวกเรา
จ�าเป็นต้องย้อนกลับไปใช้วธิ กี ารท�างานแบบเดิมๆ กัน
ทีก่ ารสัมผัสเป็นวิธกี ารเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ
DS: เราพยายามสอนลูกน้องของเราเองว่า การทีผ่ มใช้
เวลาทัง้ วันไปกับ AutoCad รวมถึงพวกเราทุกคนต่างก็
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคอมพิวเตอร์กนั ซึง่ ก็ถอื ว่ามันเป็น
เครือ่ งมือทีม่ คี วามจ�าเป็นและมีประสิทธิภาพ ตัวผมเอง
ก็ไม่ได้พดู ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ดี หรือการ rendering มัน
ไม่ดี คือพวกมันต่างก็เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามจ�าเป็น แต่
มันก็เป็นได้เพียงแค่นนั้ ไง เมือ่ คุณใช้ AutoCad แล้วคุณ
ก�าลังเขียนเส้นบางอย่างอยู่ คุณจ�าเป็นจะต้องเข้าใจให้
ทะลุปรุโปร่งว่าแต่ละเส้นทีค่ ณุ เขียนไปในแบบนัน้ เป็นวัสดุ
จริงๆ นะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลากเส้นสักเส้นหนึ่ง
คุณต้องคิดแล้วว่าเส้นนีเ้ ป็นไม้ เส้นนัน้ เป็นเหล็กรึเปล่า
มันหนักหรือเบา มันจะขึน้ สนิมรึเปล่า มันจะคมไหม
การเข้าใจว่าแบบของคุณเป็นเหมือนกับหน้าต่างทีน่ า�
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ไปสูอ่ นาคต อนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยวัสดุตา่ งๆ มากมาย
รวมไปถึงแสงแดด แรงโน้มถ่วง แล้วก็ฝน ดังนัน้ เวลา
ทีค่ ณุ มองไปทีร่ ายละเอียดต่างๆ ซึง่ อาจจะเป็นแค่ภาพ
สองมิติ เป็นแค่เพียงกระจุกของเส้นสีดา� สีขาว คุณต้อง
สามารถท�าให้วสั ดุสามารถเห็นได้จากในแบบ และต้อง
สามารถเข้าใจคุณภาพของวัสดุนนั้ ๆ ด้วยว่าอะไรทีม่ นั
หนัก อะไรทีม่ นั เบา ซึง่ นัน่ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ คุณอยู่
กับมัน ท�างานกับมัน และเห็นเวลามันผิดพลาดจริงๆ
มาแล้วพอสมควร
เพราะฉะนัน้ ผมไม่คดิ ว่าการเรียนการสอนดีไซน์มนั
จะมีปญั หาสักเท่าไหร่ เพราะมันไม่ได้แทนถึงโลกจริงๆ
ซึ่งผมก็จะไม่ขอวิจารณ์ ในจุดนี้หรือบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผล ผมไม่คิดว่าการที่นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ที่จะ
ท�าแบบก่อสร้างมากพอ การทีพ่ วกเขาไม่รวู้ า่ จะบริหาร
ออฟฟิศกันอย่างไร หรือการทีเ่ ขาไม่รวู้ ธิ ที จี่ ะบริหาร
จัดการโปรเจ็คต์ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาควรจะต้องเรียนรู้
ขนาดนัน้ แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
ต่างหากทีส่ มควรจะต้องเกิดขึน้ ในโรงเรียน ถึงอย่างนัน้
ความเข้าใจในวัสดุกถ็ อื ว่าเป็นส่วนส�าคัญในแนวความ
คิดและในกระบวนการสร้างสรรค์นะ และคิดว่าความรู้
ทางเทคนิคนัน้ ก็เป็นส่วนทีจ่ า� เป็นในกระบวนการสร้างสรรค์
ด้วยเหมือนกัน เพราะส�าหรับผมแล้วยิง่ เราได้รจู้ กั กับ
วัสดุมากเท่าไหร่ เราก็ยงิ่ คิดอะไรได้สร้างสรรค์มากเท่านัน้
เด็กๆ มักจะคิดกันแค่ว่าความรู้ทางเทคนิคพวกนี้มัน
เหมือนกับการรูว้ า่ สารตะกัว่ นัน้ หนักกว่าแต่กอ็ อ่ นกว่า
แร่ไทเทเนียม หรืออย่างการทีส่ ามารถจัดล�าดับวัสดุตา่ งๆ
ตามอัตราส่วนระหว่างจุดหลอมเหลวหรือความแข็งแรง
ของมันต่อน�้าหนักได้ ซึ่งนั่นดูเหมือนจะท�าให้พวกเขา
คิดว่า “ผมไม่ได้อยากจะเป็นวิศวกรนะ ผมไม่ได้สนใจมัน”
แต่กบั ผมเองและกับวิธกี ารท�างานของพวกเรา ความรู้
ทางเทคนิคพวกนัน้ มันเป็นอะไรทีน่ า่ สนใจและน่าตืน่ เต้น
มากนะ มันให้ความสามารถคุณ ท�าให้คณุ มีความคิด
สร้างสรรค์ เพราะถ้าคุณไม่รจู้ กั ของตรงหน้า คุณก็จะติด
แหง็กอยูแ่ ต่กบั ฟอร์ม คือคุณสามารถทีจ่ ะเลือกเส้นโค้ง
ทีม่ นั สวย หรือแสดงความแตกต่างระหว่างวัสดุทหี่ นักกับ
วัสดุทเี่ บาได้ แต่ถา้ คุณมีความรูท้ างเทคนิคพวกนีด้ ว้ ย
แล้ว คุณจะยิง่ สามารถท�าอะไรทีม่ นั สร้างสรรค์จริงๆ ได้
หลากหลายขึน้ ไม่วา่ จะในทางเทคนิคหรือความสวยงาม
ความหมายของการท�ารีเสิรช์ ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเรียน
รูด้ ว้ ยเหมือกัน เวลาทีน่ กั วิชาการพูดถึงรีเสิรช์ คุณก็มกั
จะคิดในทันทีเลยว่ามันจะต้องเป็นรายงาน เป็นตัวอย่าง
เป็นกรณีศกึ ษา นักเรียนก็จะคิดว่า “โอ้ เราต้องพยายาม
ท�ารีเสิรช์ ให้เสร็จนะ” แล้วก็จะคิดถึงแต่แค่การหาข้อมูล
ให้มันมากขึ้นๆ หรือพยายามที่จะมีเชิงอรรถให้มัน
มากขึ้นๆ ทั้งๆ ที่ผมคิดว่าจริงๆ แล้ว เราควรมองการ
ท�ารีเสิรช์ วัสดุให้เหมือนกับการเรียนรูค้ า� ศัพท์เพิม่ เรียน
รูก้ ารทดลองของวัสดุเพิม่ มากกว่าการท�ารีเสิรช์ ออกมา
เป็นรายงาน พวกเราเห็นของแบบนีจ้ ากนักศึกษา MFA
ของพวกเราอยูต่ ลอด พวกเขาชอบคิดว่าการท�ารีเสิรช์
มันเป็นแค่การท�ารายงานทีต่ อ้ งท�าให้เสร็จแล้วก็จะได้
เอาวางไว้ เพือ่ ทีจ่ ะได้เริม่ ออกแบบได้ซะที แล้วก็คดิ ว่า
อย่างไรซะการทีพ่ วกเขาได้ทา� ไทม์ไลน์ประวัตศิ าสตร์
ของเก้าอีก้ นั แล้ว จะท�าให้พวกเขาพร้อมออกแบบเก้าอี้
กันเองได้
ISS: มีงานออกแบบจ�านวนมากในโลกนี้ และก็มงี าน
ออกแบบทีด่ อี ยูห่ ลายชิน้ เลยเหมือนกัน แต่เรากลับได้
เห็นเพียงแค่ภาพทีถ่ กู เลือกมาแล้วเท่านัน้ ทัง้ ทีเ่ ห็นจาก
blog หรือตาม magazine ก็ตาม ซึง่ นัน่ ท�าให้นกั เรียน
คิดว่าภาพสวยๆ งามๆ ของอาคารต่างๆ เหล่านัน้ แหละ
คืองานออกแบบ แต่สงิ่ ทีอ่ ยูข่ า้ งในอาคาร การเข้าใจว่า
วิธกี ารก่อสร้างมันเป็นอย่างไร การได้ลองพูดคุยกับผูใ้ ช้
อาคารและผูร้ บั เหมา กระบวนการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อน
ทีอ่ าคารจะเสร็จสมบูรณ์ และอาคารในอีก 10 ปี หรือ
50 ปีขา้ งหน้าเมือ่ มันเก่าขึน้ เมือ่ มันต้องถูกเปลีย่ นการ
ใช้งานไปเป็นอาคารชนิดอืน่ เมือ่ มันได้มชี วี ติ ทีส่ องหรือ
ชีวติ ทีส่ ี่ สิง่ เหล่านีต้ า่ งหากทีถ่ กู เรียกว่างานออกแบบ
งานออกแบบมันไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยๆ ทีค่ ณุ เห็นอยู่
ใน ArchDaily หรอกนะ นัน่ มันเป็นแค่มายาคติ เป็น
มายาคติของสถาปัตยกรรม
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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 architecture that could float, an idea that was in fact quite widespread 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 floodwater 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 maintenance, especially as the material is concrete. The architects
stressed that they engineered it to be the most maintenancefree 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.

ในปี พ.ศ. 2554 พืน้ ทีแ่ คมปัสทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
รังสิตซึง่ ตัง้ อยูท่ พี่ นื้ ทีเ่ มืองเอก ได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ทท่ี ว่ มท้นเมืองหลวงของประเทศ
ไทยในเวลานัน้ เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
กองแผนงานของมหาวิทยาลัยได้มีการออกค�าสั่งให้
อาคารหลังใหม่ทกุ ๆ หลัง จ�าเป็นต้องมีพนื้ ทีจ่ อดรถที่
บริเวณชัน้ 1 เพือ่ เป็นการเผือ่ ให้พนื้ ทีเ่ หล่านัน้ สามารถ
ใช้รองรับน�า้ ท่วมในอนาคตได้ เป็นเวลาเดียวกันกับทีท่ าง
Studiomake เริม่ เข้ามาออกแบบอาคารศาลากวนอิม
และตัดสินใจว่าการเดินรอบๆ มหาวิทยาลัยและสามารถ
ทีจ่ ะเห็นแต่เพียงอาคารจอดรถ สเต็ป และลิฟต์นนั้ ไม่ได้
ช่วยสร้างประสบการณ์ภายในแคมปัสทีด่ เี ท่าไหร่เลย
ด้วยเหตุนพี้ วกเขาจึงได้ลองค้นหาความเป็นไปได้แบบ
อื่นๆ เพื่อที่จะน�ามาเสนอแก่มหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้น
คือการสร้างสถาปัตยกรรมทีส่ ามารถลอยได้ ซึง่ นีเ่ ป็น
ไอเดียทีค่ อ่ นข้างแพร่หลายพอสมควรในช่วงเวลาอุทกภัย
ในเวลานัน้
ในกรณีของมหาวิทยาลัยรังสิตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
น�า้ ท่วมรุนแรงพอสมควร ท�าให้สถาปนิกสามารถวัดระดับ
น�า้ ท่วมสูงสุดของพืน้ ทีแ่ ถวนีไ้ ด้ซงึ่ มีความสูงถึง 3 เมตร
ด้วยข้อมูลทีม่ ที า� ให้พวกเขาตัดสินใจทีจ่ ะไม่ทา� ให้อาคาร

นัน้ ต้องลอยอยูต่ ลอดเวลาเหมือนกับเรือ หรือจ�าเป็นจะ
ต้องลอยทัง้ อาคาร แต่เป็นแค่สว่ นพืน้ ทีส่ ามารถลอยได้
พวกเขาใช้เวลาบางส่วนในการรีเสิรช์ ข้อมูลต่างๆ ผ่าน
การพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งเขือ่ นและการป้องกันน�า้ จาก
ทัง้ สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยทีใ่ นเวลาเดียวกัน
ก็ทา� งานร่วมกันไปกับวิศวกรโครงสร้างทีเ่ มืองไทย และนัน่
ท�าให้พวกเขาสามารถประดิษฐ์วธิ กี ารท�าให้พนื้ คอนกรีต
ของโถงจัดแสดงในบริเวณชัน้ 1 ลอยขึน้ พอทีจ่ ะให้พน้
ระดับน�า้ ท่วม
วิธกี ารทีพ่ วกเขาได้ศกึ ษามาเพือ่ ใช้สา� หรับแนวคิด
ข้างต้นคือการอาศัยหลักการแทนทีข่ องเหลวเข้ามาช่วย
ซึง่ นัน่ จะส่งผลให้โครงสร้างสามารถประพฤติตวั ได้เหมือน
กับเรือคอนกรีต โดยทีไ่ ม่จา� เป็นจะต้องเป็นตูท้ ปี่ ดิ สนิท
ซึง่ ถือว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะมีการรัว่ ไหลอยูพ่ อสมควร ด้วย
เทคนิคทีเ่ รียบง่ายอย่างการแทนทีข่ องเหลวท�าให้ไม่จา� เป็น
จะต้องกันไม่ให้มอี ากาศเข้ามาโดยสมบูรณ์สกั เท่าไหร่
ซึง่ นีน่ บั ว่าเป็นหนึง่ ในวิธกี ารทีค่ อ่ นข้างเหมาะสม เพราะ
มันหมายความว่าความต้องการในการบ�ารุงรักษาก็จะมี
น้อยลงตามมา โดยเฉพาะด้วยเหตุทวี่ า่ วัสดุนนั้ เป็นคอนกรีต สถาปนิกเองเน้นว่าพวกเขาต้องการทีจ่ ะให้ระบบ
ดังกล่าวนัน้ เป็นระบบทีป่ ลอดการบ�ารุงรักษาและลดข้อผิดพลาดให้ได้มากทีส่ ดุ อาคารนัน้ จะไม่ได้ลอยอยูต่ ลอด
เวลา โดยทีใ่ นช่วงสภาวะปกติ โครงสร้างก็จะตัง้ อยูก่ บั
ฐานของมันเฉยๆ แต่เมือ่ ระดับของน�า้ ท่วมขึน้ สูงมากกว่า
1 เมตร พืน้ นัน้ ก็จะค่อยๆ ลอยตัวขึน้ ตามไปด้วย
ถึงแม้วา่ ไอเดียข้างต้นนีจ้ ะไม่ได้ถกู น�ามาใช้สร้างจริง
ในโปรเจ็คต์ แต่ Studiomake ก็ได้รบั การติดต่อจากทาง
มหาวิทยาลัยเพือ่ ทีจ่ ะให้ทนุ วิจยั ในการท�าให้ไอเดียนีส้ า� เร็จ
ลุลว่ งไปได้ เพือ่ เป็นการทดสอบไอเดียนีใ้ นสภาพแวดล้อมทีถ่ กู ควบคุมมากขึน้ พวกเขายังสนใจทีจ่ ะทดลอง
เกีย่ วกับการเพิม่ และลดขนาดของสิง่ ทีใ่ ช้ทดลองเกีย่ วกับ
ไอเดียนี้ รวมทัง้ ก�าลังอยูใ่ นระหว่างการสร้างโครงสร้าง
ขนาดเล็กทีจ่ ะสามารถลอยตัวได้โดยใช้หลักการของ
เทคโนโลยีขา้ งต้นนี้
OWNER
CHINESE-THAI INSTITUTE,
RANGSIT UNIVERSITY
ARCHITECT
STUDIOMAKE
INTERIOR DESIGNER
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STRUCTURAL ENGINEER
BORVORNB HUN
VONGANAN
ADINUN
TEERANUPATANA
SYSTEM ENGINEER
RANGSIT UNIVERSITY
CONTRACTOR
ME THA CONSTRUCTION
& ENGINEERING CO.,LTD.
BUILDING AREA
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CONSTRUCTION COST
75,000,000 MB
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