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เรื่องราวของซี่รี่ส์นี้ได้เดินทางมาถึง
เป็นตอนที่ 5 แล้ว ในฉบับที่แล้วได้เล่า
Neutelings Riedijk Architects
โดยตัวของ Michiel Riedijk นั้น
เคยร่วมงานกับ Juliette Bekkering ที่รอตเตอร์ดัม
ว่าแต่ว่า Juliette Bekkering
คือใครกัน? เลยขอมากล่าวเล่าในตอนนี้
ต่อละกัน
2

Architecture is more than just
the built environment

ก่อนจะกล่าวถึงว่าใครคือ Juliette Bekkering คง
ต้องว่าถึงส�ำนักงาน Bekkering Adams architects
เสียก่อนแล้วจะได้รู้จักกันมากขึ้น ส�ำนักงานนี้เกิด
จากการรวมตัวของสองสาวชาวดัชต์ผู้จบการศึกษา
สถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Delft คือ
Juliette Bekkering และMonica Adams ทั้งสองจบ
การศึกษาในปีเดียวกัน 1989 จากนั้นก็แยกย้ายกันไป
ท�ำงานในหลากหลายส�ำนักงานในยุโรป

Adams ได้เริม่ วิชาชีพสถาปนิกกับหลายส�ำนักงาน
ที่มีชื่อเสียงในยุโรปอย่าง Mecanoo architects เมื่อ
1991 และในปี 1995 ได้มาร่วมงานกับ Erick van
Egeraat
ส่วนชีวิตของ Bekkering นั้นหลังจากเรียนจบ
จาก Delft แล้วก็ไปเรียนต่อด้านออกแบบชุมชนเมือง
จากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งบาร์เซโลนา ในช่วง
ชีวิตการท�ำงานของปี 1989 ถึง 1997 เธอได้ผ่านการ
เป็นศิษย์เก่าสายดัชต์อย่าง OMA จนเมือ่ ประสบการณ์
เคี่ยวกร�ำเหมือนน�้ำซุปสถาปัตย์ข้นได้ที่ 1997 จึงเกิด
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1 ภาพผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสอง
Juliette Bekkering (ซ้าย) และ
Monica Adams (ขวา)
2-3 ลวดลายผนังคอนกรีตที่ใช้ text
เพื่อส่งข้อความให้กับ
ประติมากรรมของเมือง
4 ประติมากรรมของเมืองเมื่อถูก
ท้องฟ้ายามค�่ำห่มตัว สร้าง
ความกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมจากโทนสีของผนัง
คอนกรีต
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ส�ำนักงาน Juliette Bekkering Architects ทีร่ อตเตอร์ดัม จนเมื่อปี 2005 Monica Adams เข้ามาร่วมสร้าง
ส�ำนักงานจึงเกิด Bekkering Adams architects ใน
ที่สุด
ปรัชญาการท�ำงานในการออกแบบของพวกเธอ
ได้ตระหนักถึงความเปลีย่ นไปของโลกปัจจุบนั ทีม่ คี วาม
ซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น ทั้งประเด็นความยั่งยืน
ศาสตร์แห่งการปรากฏ โปรแกรมสถาปัตยกรรม และ
การศึกษารูปแบบการใช้งานของสถาปัตยกรรม ดังที่
เราจะพบความทับซ้อนหลากหลายในงานของพวกเธอ

สถาปัตยกรรมในความคิดของพวกเธอไม่ใช่แค่อาคาร
ทีร่ งั สรรค์ดว้ ยสิง่ แวดล้อมสรรสร้าง แต่มนั คือประติมากรรม เป็นศิลปะที่มีการใช้สอย โดยใช้การเล่นกับงาน
วิจัยสร้างแนวทางส�ำนักงาน ซึ่งประเด็นที่สนใจศึกษา
จะเป็นเรื่องของสเปซต่างๆ ทั้ง สเปซสาธารณะ สเปซ
ของมวลชนหมูม่ าก สเปซร่วมสมัยของเมืองบนบริบท
ปัจจุบัน จนเมื่อเรื่องราวทั้งหมดประกอบเข้าด้วยกัน
ในประเด็นซ้อนกันไปหลายชั้นทั้งการใช้สอย บริบท
ความยั่งยืน ประสบการณ์ในสเปซ และการปรากฏตัว
ในสเปซของประติมากรรมแห่งการใช้สอย

และนั่นคือ ‘สถาปัตยกรรม’ ที่พวกเขาตั้งใจจะให้
เป็น อย่างงานต่อไปนี้นั่นเอง
BOOSTER Pump station east หากเรานึกถึง
สถานีสูบน�้ำในบ้านเราแล้ว เราคงจินตนาการได้ถึง
อาคารเทอะทะ ก�ำแพงหนาหนัก และมีเสียงครางต�่ำๆ
ตลอดทั้ ง วั น ทั้ ง คื น แต่ มั น ไม่ ใ ช่ กั บ งานที่ พ วกเขา
ออกแบบแน่ๆ ถ้าเราไปดูงานสถานีสูบน�้ำที่พวกเขา
ออกแบบไว้ที่ Zeeburgereiland อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์การใช้สอย
ที่ อ ยู ่ ภายใต้ ผ นั ง คอนกรี ต สี ฟ ้ า นี้ คื อ สู บ น�้ ำ เสี ย จาก
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อัมสเตอร์ดัมตะวันออกสู่ตะวันตก ที่เป็นสถานีบ�ำบัด
น�้ำเสียกลางของเมือง
หากพิจารณากันแล้วอาคารหลังนี้ไม่มกี ารใช้สอย
อะไรซับซ้อนและน่าสนใจนัก แต่สงิ่ ทีช่ วนให้งานนีต้ อ้ ง
กล่าวถึงคือ การให้คุณค่าของสิ่งก่อสร้างที่แปลงค่า
จากอาคารเป็นสถาปัตยกรรม ความต้องการของ
สถาปนิกต้องการสื่อสารถึงสถาปัตยกรรมของเมือง
งานนี้ตั้งอยู่ใลก้กับอ่าวที่จอดเรือยอร์ช การแก้ปัญหา
จึงใช้วิธีเอาผนังคอนกรีตที่มีมวลมากมาช่วยลดเสียง
จากเครื่องจักรภายใน เปลือกของอาคารเป็นคอนกรีต
หล่อส�ำเร็จสีฟา้ แล้วท�ำผิวด้วยชือ่ ของงานเป็นแบบแผน
ลวดลายวิ่งล้อซ�้ำไปมาบนประติมากรรมคอนกรีตนี้

ความน่าสนใจเราจะได้จากการให้คุณค่าของสิ่งที่เคย
มองข้าม แล้วเลือกที่จะมองเห็นให้เป็นสิ่งที่ส่งเสริม
กับเมืองด้วยภาษาสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เท่านั้นเอง
BLOEMERSHOF งานนีต้ งั้ อยูท่ เี่ มืองเล็กๆ ชือ่ ว่า
Burgemeester Bloemersstraatterrein, เนเธอร์แลนด์
เจ้าของโครงการคือทางเทศบาลเมืองเรเดิน้ (Rheden)
ต้องการจะให้เกิดคอมเพล็กของเมือง ทีป่ ระกอบไปด้วย
โปรแรมหลากหลายการใช้งานมาคละเคล้าประกอบใน
งานเดียวกันไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนที่ขยายตัวมันเองสู่
แนวดิ่ง ส่วนกีฬา สถานีดับเพลิง ส่วนพักอาศัย แค่
โปรแกรมพักอาศัยที่ต้องมาปะปนกับส่วนสาธารณะก็
น่าสนใจแล้วว่าจะอยูร่ ว่ มกันอย่างไร ยิง่ ต้องมารวมกับ
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ความหลากหลายทัง้ โปรแกรมและผูใ้ ช้ ยิง่ เป็นค�ำถามที่
สถาปนิกต้องตีโจทย์ให้แตกฉาน หากไม่เช่นนัน้ ความ
ล่มสลายของการใช้สอยจะเป็นสิง่ ทีร่ ออยูป่ ลายทางของ
ถนนสายออกแบบ
แนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตร แลดู
สบายเป็นสิ่งที่สถาปนิกน�ำมาหยิบใช้กับ BLOEMERSHOF พื้นที่ชั้นล่างที่เป็นส่วนสาธารณะของโครงการ
เป็นส่วนจ่ายไปยังส่วนอื่น สเปซส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่อ
เนื่องระหว่างภายนอกและภายใน มันถูกออกแบบให้
ดูเชื่อมโยงกัน และถูกกรองให้โปร่งด้วยผนังคอนกรีต
ลายทะแยงดั่งล�ำต้นไม้เมืองหนาว นอกจากนี้ในเรื่อง
ของการท�ำให้งานนีเ้ ป็นสถาปัตยกรรมทีย่ งั่ ยืนก็ได้เป็น
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กุญแจในการออกแบบ การสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
ที่ดีผสมไปกับการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติจาก
คอนกรีตทีเ่ รียกว่า ระบบ 'Concretecool' เป็นคอนกรีต
ทีฝ่ งั ท่อปรับอุณหภูมิในอากาศด้วยวิธธี รรมชาติทงั้ การ
ปรับอุณหภูมิ และระบายอากาศ นอกจากนี้ยังติดแผง
สร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคาส่วนอาคาร
เรียนอีกด้วย แม้ว่าในปัจจุบันโปรแกรมส่วนสาธารณะ
เช่นโรงเรียน สถานีดับเพลิง ส่วนกีฬา ได้เปิดท�ำการ
ไปบ้างแล้ว และในอนาคตในส่วนทีเ่ หลือจะค่อยท�ำการ
เปิดการใช้สอยตามมา แต่ดูจากส่วนแรกก็น่าสนใจ
แล้วว่าอาคารส่วนต่อไปจะเป็นไปอย่างไรต้องติดตาม
DE SCHATKAMER โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ย่าน
STADSHAGEN ใน Zwolle, เนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งสวย
งามไปด้วยทิวต้นโอ๊ค ทีม่ อี าคารเรียนนี้ไหลเกาะไปตาม
ความลาดเอียงของที่ดิน โปรแกรมประกอบไปด้วย
โรงเรียนประถมที่รองรับนักเรียน 500 คน ในจ�ำนวน
5 หน่วยที่ชั้นบนซึ่งซ้อนกันไปเป็นชั้นๆ กับสถานรับ
เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลอีกด้วย
หัวใจของงานนี้อยู่ที่สเปซโถงกลาง โดยมีบันได
เป็นตัวเชื่อมทั้งสเปซและเหตุการทั้งหมดเข้าด้วยกัน
บันไดเดียวกันนี้นอกจากจะเป็นทางสัญจร มันยัง
สามารถแปลเปลี่ยนการใช้งานเป็นที่นั่งโรงละครของ
เหล่าเด็กนักเรียน หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
จากกาลเทศะของพื้นที่ สเปซส่วนนี้ยังเป็นส่วนเชื่อม
ทุกโปรแกรมในอาคาร ด้วยที่มันถูกวางให้ล้อมไปด้วย
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ห้องประชุม โรงอาหาร ครัว นอกจากนีแ้ ล้วแสงธรรมชาติจากผนังกระจกใสผืนใหญ่ยาวจนติดพื้นท�ำหน้าที่
รองรับสเกลของเด็กซึ่งตัวไม่สูงนักให้สามารถรับรู้
เรื่องราวจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีกว่าหน้า
ต่างๆ ที่สูงตามมาตรฐานทั่วไป เด็กสามารถเรียนรู้
ปรากฏการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาของวันได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสามารถสะท้อนกับแนวคิด ‘Natural learning’ ที่
สถาปนิกน�ำเสนอไว้ผ่านเรื่องราวของสเปซเหล่านี้
Where are we going on the next milestone?
การศึกษาสถาปัตยกรรมในโรงเรียนดัชต์สร้าง
สถาปนิกที่แพร่ผลงานและอิทธิพลไปหลายมุมโลก
จากประเทศที่มีแต่แผ่นดินใต้น�้ ำ บอบช�้ำจากการ
รุกรานในสงครามโลก แต่สิ่งที่ถูกสอนอยู่ในสมองของ

5 ภายนอกอาคารที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงพื้นที่ภายนอก และ
ภายในจากวัสดุ
6 วัสดุที่สถาปนิกเลือกให้เป็นราย
เสาคอนกรีตสลับกับผนังกระจก
ช่วยให้เกิดสภาวะกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง
ท�ำให้การเชื่อมโยงสเปซน่าสนใจ
มากขึ้น
7 Bloemershof Hall
8 ผนังกระจกสูงจากพื้นช่วยเพิ่ม
การเรียนรู้ของเด็กด้วย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ของวันที่
ไหลเข้าไปสเปซภายใน
9 สเปซที่เลื่อนไหลด้วยบันได
สามารถเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกัน
เหตุการณ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้นไป
     ตามกาลเทศะของมันเอง
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ชาวดัชต์คือสอนให้แก้ปัญหา เราสามารถเรียนรู้จาก
พวกเขาได้ แต่ไม่ใช่การวิ่งตามเทคโนโลยีของเขาจน
ไม่รู้จักตั้งค�ำถามต่อองค์ความรู้ทีเราถือไว้ แม้ว่าบอล
ไทยจะไปบอลโลกยังคงเป็นความฝันพอๆ กันกับการที่
กล่อมคนไทยให้เชื่อด้วยประโยคที่ว่า ‘เราก็ไม่แพ้ชาติ
ใดในโลก’ หากด้วยว่าเรายังคงเป็นประเทศที่มีระบบ
การศึกษาที่ไม่สอนให้ตงั้ ค�ำถาม เน้นไปแต่ทอ่ งจ�ำเพือ่
ท�ำข้อสอบ เราก็ยงั กลายเป็นประเทศที่ไม่มอี งค์ความรู้
ใหม่ ซึ่งสร้างเทคโนโลยีบนพื้นฐานของตนเองได้ แล้ว
ประเทศนัน้ จะมีองค์ความรูท้ ี่ไปต่อกรกับโลกทีห่ มุนไป
อย่างรวดเร็วได้อย่างไร
แต่ทแี่ น่ๆ การมัวแต่โทษว่าเป็นเพราะเด็ก อาจเป็น
สิ่งสุดท้ายที่ผู้ใหญ่ควรจะท�ำ
www.bekkeringadams.nl
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