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ThE SChool of GlobAl STuDIES, ThAMMASAT unIvErSITy
AIMS To CrEATE TrAnSDISCIplInAry profESSIonAlS In
rESponSE To GlobAl ChAnGE.
“It’s opened my perspective on design.
Before, I saw design as being mainly about
aesthetics and solving functional issues.
But from this perspective, it’s about
designing in order to solve problems,”
says Chanchai Chantavilasvong, G-Lab’s
Design Integration Lead, on the School of
Global Studies at Thammasat University.
A decade ago, the Faculty of Public
Health was established at Thammasat
University. However, the faculty, a team
of specialists in public health from Chulalongkorn University, came to realize that
the orbit of public health was not wide
enough to cover disciplines such as economics, political science or international
relations, which are correlatives when
trying to solve social problems. Therefore,
in 2009, the School of Global Studies
was instituted.

“Having the School of Global Studies,
it brings in different kinds of disciplines
and specializations in terms of faculty
and also student body together to look
at a problem from a multi-dimensional
perspective,” describes Viria Vichit-Vadakan.
Four years later, its ‘innovation arm’
G-Lab was launched. “G-Lab is a social
innovations lab and we support the lab
under the School of Global Studies. Existing
within the School of Global Studies are
the Master of Public Health (Global Health)
and also the Bachelor in Global Studies
and Social Entrepreneurship (GSSE),”
explains Viria, who is the G-Lab Impact
Director. “But the G-Lab mainly supports
the latter, particularly to help build the
ecosystem of social enterprises, social
impact, or even businesses that care about
social and environmental sustainability.”

Today, G-Lab’s core team of faculty
members include Ada Chirapaisarnkul,
Viria Vichit-Vadakan, Praewa Satutum,
Pearl Phaovisaid, Apivat Hanvongse,
Chanchai Chantavilasvong, Narttana
Sakolvittayanon, Surapat Somsri and
Niyata Limpiti, most of whom received
their education from some of the best
colleges in the US and the UK.
A representative example of G-Lab’s
work is a project with J.P. Morgan. “We
received funds from J.P. Morgan and the
team ended up incubating 27 social enterprises,” says Pearl Phaovisaid, the Program
Director of GSSE. “The beautiful thing about
it is that these social enterprises can then
become places where our students may
eventually intern, they can become case
studies and we can also tap into those
practitioners, as lecturers and guest

speakers. So it’s not just that we’re learning
all these theories in the classroom, but
it’s actually happening in the real world.”
Viria adds that “we really designed
it so that we had social enterprises
that are committed, existing and in the
prototype and scaling stages. They’ve
proven their idea and they’ve been doing
it for six months to two to three years,
but still require support in order to scale
up. So for example, Dee Group from Surin,
they’re an NGO turning social enterprise,
which is very interesting. They help a
community to do silk, but in a more
friendly way that doesn’t hurt the women’s
health, by using organic materials. We’ve
worked with MiVana Coffee, who was
one of the 27 social enterprises that we
worked with for six months, and students
get to connect to the owner as an entre-

preneur as well as the coffee industry,
see what the challenges are. He’s growing
it under the forest, which is very environmentally friendly. So the process is when
they understand the problem, we work
through the process where they synthesize.
We do a root cause analysis tree where
you see and keep asking, what is the root
of the problem? After that we frame
what problems they want to tackle. We
give them idea generation methods and
are open to new ideas and brainstorming.
Afterwards we get them into groups to
start creating prototypes and question,
how would you test your idea in the
quickest and most cost-effective way?
They then go out and interview potential
buyers to see if they like the product and
collect feedback.
And that’s actually what we use in

our curriculum, in the Global Studies and
Social Entrepreneurship curriculum in the
Social Innovation project course, so
[G-Lab and the academic program are]
quite linked.”
While the critical thinking process
offered by the School of Global Studies
would appear to parallel much of what
gets taught at the best of architecture
schools, it is the slight difference between
them that makes all the difference. Viria
says that in fact, she found the curriculum
of many architecture programs in Thailand
to share some similarities with GSSE.
Nevertheless, she explains that “I understand the architecture perspective and
the importance of a focused discipline,
but for GSSE, we focus on the process
and are open to explore a variety of
solutions that respond to the complex
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needs in all dimensions – not limited to
space and infrastructure – so I think that
might be how we’re different. When we
think of idea generation, there’s no
limitation. This could be solved by changing
policies, using technology, or it could be
by building new spaces. But we see our
students connecting to a more specialized
field where they can become managers,
team leaders and put things together,
put the team together when they have
the solution.”
Chanchai, herself an architecture
graduate from Chulalongkorn University,
agrees and this is partly what drew her
to G-Lab. “I feel that when we try to solve
a problem, whether it’s architectural or
not, we have to really understand the
problem and not be restricted by any
preconceptions. Being here and being
involved in many of their projects, I really
get to understand the people and see
how all the problems are interrelated,
more so than if you were to approach
them from the role of an architect. And
this is what brought me here, because I
want to really understand the problems.”
The other part of the reason is perhaps
something most architects and designers
do not really want to think about. “In the
first year after I graduated, when I was
practicing architecture, I was doing
interior design – an interior renovation
of a hotel. It was very clear that what
we were doing and all the money being
spent, everything was there to serve the
bottom line of the investors. And I was
questioning why all this raw material,
labor and so on were being channeled
into this, and it was like I didn’t really
want to be a part of it, I felt like I should
be a part of something that gives back
to people with less opportunities.”
Architects are a social group that
likes to think of themselves as (thought)
leaders. ‘Multidisciplinary’ has been one
of the most popular terms floating on
the airwaves of architectural rhetoric for
at least the past decade, hand in hand
with the rise of socially-oriented ‘community architecture’ projects. But when it
comes to architecture schools, ‘multidisciplinary’ is often empty rhetoric, while
community architecture is at best marginalized if at all existent. G-Lab and the
School of Global Studies present a
compelling development as a place where
aspiring designers and architects may
choose to take their education, should
architecture schools remain complacent,
the brightest and most progressive minds
will have no need to spare them a second
thought.
sgs.tu.ac.th
facebook.com/theglab

“มันเปิดมุมมองในเรือ่ งการออกแบบของ
เราไปเลย เมือ่ ก่อนเรามองการออกแบบแค่เพียง
เรือ่ งของความสวยงามและการใช้งาน แต่ตอนนี้
เรามองมันในแง่มมุ ของสิง่ ทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหา” ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์ (ว่าน) Design
Integration Lead แห่ง School of Global Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกกับ art4d
ย้อนหลังกลับไปเมือ่ 10 ปีกอ่ น เมือ่
คณะสาธารณสุขถือก�าเนิดขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์โดยทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พวกเขาตระหนักได้วา่ นิยามค�าว่า
สาธารณสุขนัน้ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการศึกษา
ในสาขาวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ปญั หา
ทางสังคมอย่างเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้วยเหตุนเี้ อง
ในปี 2009 School of Global Studies จึงถูก
ก่อตัง้ ขึน้
“หากมองในแง่ของผูส้ อน การมีอยูข่ อง
School of Global Studies สามารถช่วยดึง
บุคคลจากหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน
ไม่วา่ จะเป็นอาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา เพือ่ ให้
มองปัญหาได้จากหลากหลายมุมมอง” 4 ปี
นับตัง้ แต่การก่อตัง้ ของ School of Global
Studies องค์กรอย่าง G-Lab ก็ถกู ก่อตัง้ ขึน้
“G-Lab คือศูนย์นวัตกรรมสังคมทีท่ า� งานเป็น
ส่วนสนับสนุน School of Global Studies ที่
ประกอบไปด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาโท
Master of Public Health (Global Health)
และปริญญาตรี Global Studies and Social
Entrepreneurship (GSSE)” วิรยิ า วิจติ รวาทการ
(แตว) ทีต่ อนนีด้ า� รงต�าแหน่ง Impact Director
ของ G-Lab เล่าต่อว่า “โดยมากแล้วเราจะซัพพอร์ทอันหลังมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ช่วยสร้างระบบนิเวศวิทยาของกิจการเพือ่ สังคม
ต่างๆ ให้แข็งแรง รวมไปถึงผลกระทบทางสังคม
หรือแม้กระทัง่ ธุรกิจทีม่ คี วามใส่ใจต่อความยัง่ ยืน
ทางสังคมและสิง่ แวดล้อม” ในปัจจุบนั ทีม
G-Lab ประกอบไปด้วย เอด้า จิรไพศาลกุล
(เอด้า) วิรยิ า วิจติ รวาทการ (แตว) แพรวา
สาธุธรรม (มดแดง) เพริน เภาวิเศษ (บี)๋
อภิวฒ
ั น์ หาญวงศ์ (พอล) ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์ (ว่าน) นารถธนา สกลวิทยานนท์
(ออย) สุรพัฒน์ สมศรี (หยาง) และ นิญตา
ลิม้ ปิติ (พลับ) ทุกคนเป็นอาจารย์ใน School
of Global Studies โดยส่วนใหญ่ลว้ นได้รบั
การศึกษาจากสถาบันชัน้ น�าในอังกฤษไม่ก็
สหรัฐอเมริกากันถ้วนทัว่
หนึง่ ในโปรเจ็คต์ทเี่ ป็นตัวอย่างการท�างาน
ของ G-Lab ได้ดคี อื โครงการทีพ่ วกเขาท�าร่วม
กับ J.P. Morgan “เราได้รบั เงินทุนจาก J.P.
Morgan อันน�าไปสูก่ ารได้ดแู ลโครงการกิจการ
ทางสังคมกว่า 27 โครงการ” เพริน ผูเ้ ป็น
Program Director ของ GSSE เริม่ เล่า “สิง่ ที่
ยอดเยีย่ มมากเกีย่ วกับโครงการนีก้ ค็ อื เหล่า
กิจการเพือ่ สังคมเหล่านีอ้ าจจะกลายเป็นจุดหมายให้นกั ศึกษาของเราได้ไปทดลองฝึกงาน
มันกลายเป็นกรณีศกึ ษา เราเองก็สามารถดึง
เอาผูป้ ระกอบวิชาชีพจริงๆ เข้ามาในฐานะของ

วิทยากรรับเชิญ เพราะฉะนัน้ มันก็ไม่ได้เป็น
เรือ่ งของการเรียนทฤษฎีอย่างเดียวอีกต่อไป
แล้ว แต่เป็นการได้ไปเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกใน
สังคมจริงๆ”
วิรยิ ากล่าวเสริมว่า “เราท�างานร่วมกับ
หน่วยงานทีม่ งุ่ มัน่ และทุม่ เท พวกเขาได้พสิ จู น์
แนวคิดของพวกเขาผ่านการท�างานจริงๆ ทีก่ นิ
เวลาตัง้ แต่ 6 เดือน ไปจนกระทัง่ 3 ปี แต่สงิ่ ที่
พวกเขาต้องการคือการขยับขยายพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น Dee Group จากจังหวัดสุรนิ ทร์
ทีเ่ ป็น NGO และก�าลังผันตัวเองไปเป็นองค์กร
ธุรกิจทางสังคม ซึง่ ก็นบั ว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ
มาก พวกเขาช่วยชุมชนในการผลิตผ้าไหมทีจ่ ะ
ไม่ทา� ลายสุขภาพของเหล่าคนท�างานทีเ่ ป็นผู้
หญิงโดยการใช้วสั ดุออแกนิก กาแฟมีวนา เป็น
หนึง่ ใน 27 ธุรกิจทางสังคมทีเ่ ราเคยร่วมงานอยู่
ด้วยเป็นเวลา 6 เดือน และนักศึกษาก็ได้เข้าไป
ท�าความรูจ้ กั กับเจ้าของในฐานะผูป้ ระกอบการ
รวมถึงได้ไปเรียนรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรมกาแฟ
อีกด้วย แนวทางก็คอื พวกเขาได้เข้าไปศึกษา
ปัญหาและความท้าทายเพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าใจมัน
ก่อนจะด�าเนินการแก้ปญั หาอย่างเป็นกระบวนการ
คอยตัง้ ค�าถามถึงรากเหง้าของปัญหา แล้วก็มา
ก�าหนดกรอบว่าปัญหาอะไรทีต่ อ้ งการจะแก้ เรา
เสนอวิธกี ารทีจ่ ะช่วยพวกเขาในการก่อร่างความคิด การเปิดรับต่อแนวคิดใหม่ๆ การระดมสมอง
ก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้ากลุม่ เพือ่ สร้างต้นแบบ ลองเอา
ความคิดทีไ่ ด้มาทดสอบเพือ่ ให้ได้กระบวนการที่
สัน้ ทีส่ ดุ และมีความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ
ตามมาด้วยการออกไปพูดคุยสอบถามกับกลุม่
คนทีน่ า่ จะเป็นผูซ้ อื้ เอาฟีดแบคกลับมา นัน่ คือ
สิง่ ทีเ่ ราใช้และท�าในหลักสูตร Global Studies
and Social Entrepreneurship ซึง่ มันก็มคี วาม
เกีย่ วโยงกับโครงการนวัตกรรมสังคม ดังนัน้
G-Lab กับหลักสูตรการเรียนของเราก็มคี วาม
สัมพันธ์กนั อย่างมาก”
ในขณะทีก่ ระบวนการคิดเชิงวิพากษ์อนั
เป็นแนวทางการเรียนการสอนของ School of
Global Studies จะมีความคล้ายคลึงกับโรงเรียน
และคณะสถาปัตยกรรมชัน้ น�าทัว่ ไป แต่ความ
ไม่เหมือนแม้เพียงเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่าง
ให้กบั G-Lab ได้อย่างน่าสนใจ ซึง่ วิรยิ าเองพบ
ว่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลายๆ ทีใ่ นเมืองไทย
ก็มคี วามละม้ายคล้ายคลึงกับ GSSE ไม่นอ้ ย
และเธอบอกต่อว่า “เราเข้าใจมุมมองของสถาปัตยกรรมและความส�าคัญของวิชาชีพ แต่สา� หรับ
GSSE เราโฟกัสไปทีต่ วั กระบวนการและพร้อม
ทีจ่ ะมองทางออกในหลายๆ รูปแบบทีส่ ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทีซ่ บั ซ้อนในทุกด้าน

โดยไม่จา� กัดอยูแ่ ค่พนื้ ทีแ่ ละสาธารณูปโภค ซึง่
นัน่ น่าจะท�าให้เราต่างกัน ถ้าเราคิดถึงการก่อร่าง
ทางความคิด มันก็ไม่มขี อ้ จ�ากัดอะไรทัง้ นัน้
ปัญหาอาจจะแก้ได้ดว้ ยการเปลีย่ นโยบาย การ
ใช้เทคโนโลยี หรืออาจจะเป็นการสร้างพืน้ ทีใ่ หม่ๆ
ก็ได้ แต่เราได้เห็นนักศึกษาของเราเข้าไปมี
ความเชือ่ มโยงกับหลากหลายสาขาวิชา พวก
เขาไปเป็นผูจ้ ดั การ หัวหน้าทีม แล้วพวกเขา
ก็เอาทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน สร้างทีม
เพือ่ ช่วยแก้ปญั หา”
ฉันท์ฉาย บัณฑิตสถาปัตย์ จุฬาฯ เอง ก็
เห็นด้วยและบอกกับเราว่านีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้
เธอสนใจแนวทางของ G-Lab “เรารูส้ กึ ว่าเวลา
ทีเ่ ราพยายามจะแก้ไขปัญหา ไม่วา่ จะเกีย่ วกับ
สถาปัตยกรรมหรือไม่กต็ าม เราต้องเข้าใจปัญหา
นัน้ จริงๆ และอย่าจ�ากัดตัวเองด้วยความคิดใน
กรอบเดิมๆ การได้ทา� งานทีน่ แี่ ละมีสว่ นร่วมใน
โครงการต่างๆ มากมายนัน้ ช่วยให้เราเข้าใจ
ผูค้ นมากขึน้ ได้มองเห็นว่าปัญหาทัง้ หมดมันมี
ความเกีย่ วเนือ่ งกันอย่างไร ซึง่ เป็นภาพทีก่ ว้าง
กว่าการมองปัญหาในฐานะของสถาปนิกอย่าง
เดียว นีค่ อื สิง่ ทีท่ า� ให้เราท�างานทีน่ ี่ เพราะเรา
อยากจะเข้าใจปัญหาจริงๆ อีกเหตุผลหนึง่ ก็คอื
ในปีแรกๆ ทีเ่ ราเริม่ ท�างานเป็นนักออกแบบ
ภายใน ท�างานโครงการปรับปรุงโรงแรม แล้ว
ตอนนัน้ สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ชัดเจนมากๆ ก็คอื สิง่ ทีเ่ รา
ท�า เงินทีถ่ กู ใช้ไป แรงงาน วัสดุตา่ งๆ นานานัน้
ก็เพือ่ รับใช้นายทุน ซึง่ เราเองไม่อยากจะเป็น
ส่วนหนึง่ ของอะไรแบบนัน้ เราอยากเป็นส่วน
หนึง่ ของสิง่ ทีจ่ ะช่วยมอบอะไรกลับไปให้กบั คนที่
มีโอกาสน้อยกว่าคนอืน่ มากกว่า”
สถาปนิกก็เหมือนกับกลุม่ สังคมทีช่ อบคิดว่า
ตัวเองเป็นผูน้ า� (ทางความคิด) ‘สหวิทยาการ’
กลายเป็นค�าสุดฮิตทางสถาปัตยกรรม อย่างน้อย
ก็ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา พร้อมๆ กับการเติบโต
ของโครงการสถาปัตยกรรมเพือ่ ชุมชนต่างๆ
แต่หากเรามองกลับไปทีส่ ถาบันการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมแล้ว บ่อยครัง้ ทีค่ า� ว่า ‘สหวิทยการ’
ก็เป็นเพียงค�าโวหารอันแสนว่างเปล่า ในขณะที่
สถาปัตยกรรมชุมชนก็ถกู เบียดตกขอบจนแทบ
จะไร้ทที่ าง G-Lab และ School of Global
Studies น�าเสนอพัฒนาการอันน่าทึง่ ในฐานะ
ของสถานทีท่ นี่ กั ออกแบบและสถาปนิกในอนาคต
จะเลือกเป็นสถานศึกษาของพวกเขา และตราบใด
ทีโ่ รงเรียนและหลักสูตรสถาปัตยกรรมทัง้ หลาย
ยังคงไม่ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ
ปัจเจกชนรุน่ ใหม่ไฟแรงหัวก้าวหน้าทัง้ หลายก็
อาจจะเดินหน้าไปในเส้นทางใหม่ทพี่ วกเขาเลือก
โดยไม่หนั หลังกลับมามองอีกเลยก็เป็นได้

