
ธนัญชัย  ลิมปาคม

17  

สถาปัตยกรรมกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ธนัญชัย  ลิมปาคม

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
thanunchai.l@rsu.ac.th

บทคัดย่อ

สถาปัตยกรรมของไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากมายทั้งในแง่รูปแบบและการใช้งาน ซึ่งในหลายๆ โครงการ
นั้น สถาปัตยกรรมถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและซับซ้อนไปมากโดยบางครั้งก็เกินกว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
สถาปัตยกรรมนั้นๆ ได้ หลายๆ โครงการสถาปนิกผู้ออกแบบมุ่งท่ีจะแสดงตัวตนของตนมากจนเกินไป บางครั้งมีการ
หยบิยมืรูปแบบสถาปัตยกรรมจากคนละสภาพแวดล้อมมาใช้ หรอืบางครัง้มกีารน�าเสนอรปูแบบทีเ่กนิจ�าเป็น ซึง่หลายๆ 
ครัง้ ท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมาอกีมากมาย จนประมาณเมือ่ พ.ศ. 2517 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช 
ได้พระราชทานทฤษฎีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นทฤษฎีนี้ได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้อย่างมากในหลากหลาย
สาขาวชิา แต่ยงัไม่ใคร่มกีารประยกุต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยในปัจจบุนั บทความนีเ้สนอว่าหากมกีารน�า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแนวการด�าเนินงานหรือชีวิตตามทางสายกลาง มาประยุกต์ใช้กับงาน
สถาปัตยกรรม ก็น่าจะเป็นการก�าหนดแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเงื่อนไขแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
แนวทางหนึ่ง บทความน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีน�าเสนอการประยุกต์แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีพื้นฐานอยู่บนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ค�ำส�ำคัญ :  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาปัตยกรรมพอเพียง  ทางสายกลาง  แนวทางการออกแบบ  
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
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บทน�า

สถาปัตยกรรมเป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการบางอย่าง ไม่เฉพาะการใช้สอย หากแต่ยงั มกีาร
ตอบสนองต่อเงือ่นไขต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง เป็นต้น  จากในอดตีทีร่ปูแบบสถาปัตยกรรม
มักมีแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญาความเช่ือของ         
ผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมนัน้ๆ เช่น ในยคุกรกีและโรมนั 
สถาปัตยกรรมออกแบบขึน้เพือ่ตอบสนองต่อแนวคดิเรือ่ง
เทพเจ้า จนกระทัง่ยคุสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ (Modern 
Architecture) ทีม่เีลอ คอร์บูซเิอร์ (Le Corbusier) เป็นผู้
วางรากฐานแนวทางสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีองิกบัระบบ
อุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งมีสแวนเดอร์โรห์ (Ludwig 
Mies van der Rohe) ผูส้ร้างสรรค์วลทีีเ่ป็นทีรู่จั้กอย่าง
แพร่หลาย “Form Follows Function” ซึง่จากตัวอย่าง

Architecture and Sufffi icient Economy Theory
Thanunchai  Limpakom

Department of Architecture, Faculty of Architecture, Rangsit University
thanunchai.l@rsu.ac.th

Abstract

Architecture in Thailand has developed in terms of styles and functions for many years.  In many 
cases, architecture gets overly alluring and complicated beyond its original purpose.  In some projects, 
architects design in order to excessively express themselves; in others climatically-inappropriate 
architectural styles are used, leading to further problems rather than solutions. In 2517 B.E. (C.E. 
1974) His Majesty King Bhumibol Adulyadej proposed a new philosophy called “the Sufficiency 
Economy” to Thai people.  Since then the philosophy has been applied in various disciplines, except 
architecture, in Thailand.  This article is an inquiry on the possibility of adapting the Sufficiency 
Economy theory, which shares certain common features with Buddhism’s concept of the Middle 
Way, for the field of Architecture as an alternative design approach. 

Keywords:  Sufficiency economy,  sufficient architecture,  Middle Way,  design approach, 
Thai architecture

เหล่าน้ี จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมได้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด จวบจนกระทั่งยุคปัจจุบัน
สถาปนกิได้ออกแบบรปูแบบสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย
และมีความโดดเด่นมากขึน้ๆ ตามล�าดบั รปูแบบจากโลก
ฝั่งหนึ่งได้มีการถ่ายทอดไปยังอีกฝั่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยง    
ไม่ได้ เช่น อาคาร CCTV กรงุปักกิง่ ซึง่ออกแบบโดย เรม็  
คลูฮาส (Rem Koolhaas) หรอืโครงการ Galaxy Soho 
กรงุปักกิง่ ซึง่ออกแบบโดยสถาปนกิ ซาฮา ฮาดิด (Zaha 
Hadid) และอีกหลายโครงการทีม่สีถาปนกิจากโลกตะวนั-
ตกได้เข้าไปออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศจีน ซึ่ง
สถาปัตยกรรมเหล่าน้ีก็ได้มีรูปแบบที่แปลกแหวกแนวไป
อย่างมาก ซึง่ในหลายโครงการไม่ได้ค�านงึถงึสภาพสงัคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมของประเทศจีนเลย จนกระทัง่
รัฐบาลจีนต้องออกกฎหมายห้ามสร้างอาคารที่มีรูปร่าง
แปลกประหลาดอีกต่อไปในประเทศ (Voice TV 2559)
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สถาปัตยกรรมที่ขาดความสมดุล

จากปรากฏการณ์ข้างต้นท�าให้ผู้เขียนเกิดความคิดที่ว่า 
สถาปัตยกรรมทีพ่อเหมาะพอควรนัน้ ควรจะมรีปูแบบหรอื
แนวคดิอย่างไร เมือ่มองไปในวงการสถาปัตยกรรมบ้านเรา 
ก็ไม่อาจหลีกพ้นกระแสการหลั่งไหลของแนวคิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก หรอืแม้แต่การทีส่ถาปนกิระดบัโลก
เข้ามาออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เช่น สนามบนิ 
สวุรรณภมู ิออกแบบโดยเฮลมทุ ยาห์น (Helmut Jahn) 
แห่งส�านกังานสถาปนกิเมอร์ฟี/ยาห์น (Murphy/Jahn) ซึง่
สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในหลายๆ 
ด้าน เช่น การใช้หลงัคาผ้าใบชนดิพเิศษทีอ่าจมปัีญหาในแง่
คณุภาพและความคงทน หรอืการทีอ่าคารผูโ้ดยสารมีความ
สงูมากถงึ 20 เมตร จนกระทัง่ระบบปรับอากาศปกตไิม่
สามารถใช้ได้ อันเป็นสาเหตุให้ต้องใช้ระบบปรับอากาศ
แบบ Radiant Floor Cooling แทน ซ่ึงท�าให้ต้องเสยีค่าใช้- 
จ่ายและการดแูลท่ียากกว่าระบบทัว่ไป ส้ินเปลอืงพลงังาน
และต้องเสยีค่าน�า้เยน็จากโรงท�าน�า้เยน็ (Wikipedia 2559) 
หรือการท�าผนังอาคารด้วยกระจกทั้งหลัง ซึ่งท�าให้เกิด
ความร้อนเข้าสูอ่าคารอย่างมาก จึงต้องมกีารตดิตัง้ระบบ
ปรับอากาศทีม่ขีนาดใหญ่เกินจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถปรบั
หรือลดอณุหภมูคิวามร้อนทีเ่กดิขึน้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ท�าให้ผลที่ตามมาคือการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมากข้ึน หรือ
การน�ากระจกฉนวน (insulated glass) เพือ่ลดความร้อน
ทีจ่ะเข้าสูอ่าคาร ซ่ึงท�าให้ค่าก่อสร้างสงูขึน้ไปจากปกต ิหรอื
การน�ามาตรฐาน LEED มาเป็นเกณฑ์หนึง่ในการออกแบบ
อาคารเพยีงเพ่ือให้ได้การรบัรอง LEED ในระดับต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นระดบั Silver, Gold หรอื Platinum ซึง่ในการ
ท�าให้ได้ระดับดงักล่าวนัน้ต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิข้ึนบาง-
ครั้งอาจถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กรมควบคุมมลพิษ 
2559) หากแต่ในทางกลับกนัยงัไม่มโีครงการใดทีส่ามารถ
พิสจูน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีลงทนุไปเพือ่ให้ได้ LEED ระดบั
ดงักล่าวน้ัน สดุท้ายจะกลบัคนืมาในรปูแบบของการลดการ
ใช้พลงังานในอาคารได้อย่างเหมาะสม นอกเสยีจากการใช้
มาตรฐาน LEED เหล่านัน้ในการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์
โครงการเท่าน้ัน  ซึง่เม่ือพจิารณาในแง่นีก็้ไม่อาจท�าให้เชือ่
ได้ว่า LEED นัน้มคีวามเหมาะสมในการลงทนุเพยีงพอที่
อาคารต่างๆ น้ันควรจะต้องลงทนุ 

บทความนีท้ดลองน�าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
ปรากฏการณ์ข้างต้น โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพล-
อดุลยเดชกับงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 
เพื่อสร้างกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พอเหมาะ
พอสมกับสถาปัตยกรรมในบริบทแบบไทยๆ ส�าหรับ
บริบทปัจจุบันและอนาคต
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเดจ็เจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดชได้พระราชทาน
แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไว้ตัง้แต่ พ.ศ. 2517 เป็น
แนวคิดที่มีพื้นฐานอยู่บนทางสายกลาง ตามคติความเชื่อ
ในพุทธศาสนา โดยเน้นความเหมาะสมแบบสมดุล มีการ
พิจารณาเงื่อนไขประกอบอย่างรอบด้าน ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถสรปุเป็นแนวทางการพจิารณาอย่างง่ายๆ ได้ คอื
หลกั 3 แนวคดิภายใต้ 2 เงือ่นไข (มลูนธิชัิยพฒันา 2559) 
ส�าหรับแนวความคิดนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็เจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชมแีนวความคดิ
หลักสามประการ คือ

1. ความพอประมาณหรือความพอเพียง หมายถึง  
ความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซ่ึงความพอดีนี้อาจ
พิจารณาในอีกมุมหนึ่งคือ จุดที่คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจมาบรรจบกัน 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พจิารณาจากเหตปัุจจยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนค�านงึถงึ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�าน้ันๆ อย่าง
รอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวพร้อมรับ     
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล (สมพร 
เทพสิทธา 2548, 37)
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จากแนวความคิดข้างต้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมเีงื่อนไข สอง
ประการที่เป็นกรอบพิจารณาความพอเพียงนั้น คือ

1. ความรู้ คือ ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและความรอบคอบท่ีจะ
พิจารณาน�าความรู ้เหล่าน้ันมาเช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนในขั้นตอนปฎิบัติต่างๆ

2. คณุธรรม หมายถงึ ความตระหนกัในคุณธรรม ความ
ซือ่สตัย์สจุรติและความอดทน ความเพยีรและการใช้
สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต (เศรษฐกิจพอเพียง 
2559)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม การพฒันาการศึกษา 
ตลอดจนการใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาประเทศ หาก
แต่ยังมีการน�ามาใช้น้อยมากในงานสถาปัตยกรรม  ซ่ึงผูเ้ขยีน 
คิดว่าการน�ากรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นกรอบในการสร้างงานสถาปัตยกรรมน่าจะท�าได้เช่นกนั  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงาน
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย

เมื่อน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปรับประยุกต์ใช้     
กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มีข้อพิจารณาใน
เบื้องต้นสามประการ ดังนี้

1. ระดบัของความพอเพยีง คอื การออกแบบทีต่อบโจทย์
ความเหมาะสมหรอืความสมดลุในหลายๆ แง่มมุ ซึง่
อาจพิจารณาเป็นล�าดับขั้นในรายละเอียดได้ดังนี้

1.1 ความเหมาะสมหรือความสมดุลกันของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขนาดของโครงการ 
และงบประมาณท่ีจะใช้ลงทนุในโครงการนัน้ๆ 
(ภาพที่ 1) ซ่ึงทั้งสามปัจจัยนี้เป็นพื้นฐานของ

การก�าหนดรายละเอยีดอืน่ๆ ของโครงการเพือ่
ให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม 

1.2 ความพอเพยีงในแง่พืน้ท่ีกบัการใช้งานประเภท
ต่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้ เป ็นส่วนส�าคัญในงาน
สถาปัตยกรรมทเีดยีว คือการมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
กับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ขนาด
ใหญ่หรือเล็กนั้น นอกจากจะมีผลในแง่ความ
สะดวกสบายในการใช้งานแล้ว ยังส ่งผล
โดยตรงกับราคาค่าก่อสร้างอีกด้วย ทั้งนี้การ
ประมาณการเรื่องพื้นที่นั้นมีองค์ประกอบที่
ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 

1.2.1 พืน้ทีส่�าหรบัการใช้งาน ซึง่การหาพืน้ที่
นี้สามารถท�าได้หลายวิธ ีทั้งดูจากค่ามาตรฐาน
ที่ทั่วไปใช้กันซึ่งมีอ้างอิงไว้อย่างมากมายใน
หนังสือคู่มือการออกแบบต่างๆ หรือหากไม่มี
ระบุไว้ ก็อาจท�าได้ด้วยการลองจัดผังห้องนั้น
ตามความจ�าเป็นจริงๆ หรือสุดท้ายอาจอ้างอิง
ด้วยการหากรณีศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อน�า
ไปสู่ข้อก�าหนดเรื่องพื้นที่น้ันๆ ได้ ในบางห้อง
หรือพ้ืนที่น้ันมีก�าหนดไว้ในกฎหมายควบคุม
อาคารเช่นกนัซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีเ่ราสามารถน�า
มาก�าหนดเป็นพื้นที่ขั้นต�่าได้

ภาพที่ 1 ความสมดุลของโครงการ คือ จุดที่เหมาะสม          
ทั้งในแง่วัตถุประสงค์ ขนาด และงบประมาณของโครงการ
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1.2.2 พื้นท่ีทางสัญจร ซ่ึงมักจะแปรตาม
ลักษณะของกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ

1.2.3  พื้นท่ีเผื่อเพิ่มเติมหรืออาจจะเรียกว่า
เป็นพื้นท่ีเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น 
เวลาจัดงาน อาจมีประชาชนมามากกว่าที่
ออกแบบไว้ตามความจ�าเป็นในข้อ 1.2.1

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญและมักมีผลกับ
การเตรียมพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ ปัจจัยดังกล่าว
คอื เวลา ซึง่ในทีน่ีห้มายถึงเวลาทีจ่ะเกิดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
ในบางคร้ังกิจกรรมต่างกิจกรรมเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน 
สถาปนกิสามารถทีจ่ะออกแบบให้ใช้พืน้ทีเ่ดยีวกนัส�าหรบั
รองรับกิจกรรมต่างๆ ได้ 

1.3 ความพอเพยีงในแง่ของปรมิาตรของทีว่่างหรอื
พื้นที่ที่รองรับกิจกรรมน้ันๆ ในแง่น้ีน้ันทาง
สถาปัตยกรรมมักจะแสดงออกในแง่ของความ
สงูของพืน้ทีซ่ึง่โดยทัว่ไปมกัพบว่า ความสงูของ
พื้นที่ต่างๆ นั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา
ดังนี้ คือ 

1.3.1 ความสู งต�่ า สุดที่ ถู กก� าหนดด ้ วย
กฎหมายควบคุมอาคาร เช่น การก�าหนดว่า 
“ประเภทการใช้อาคารหอ้งทีใ่ชเ้ปน็ส�านกังาน 
ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถง ภัตตาคาร 
โรงงาน ก�าหนดระยะดิ่ง 3.00 เมตร ดู          
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 
55 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2543 ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” (สมาคม
สถาปนิกสยาม 2559)

1.3.2 ความสูงเพิ่มเติมที่ผู้ออกแบบต้องการ
เพื่อผลพิเศษบางประการ เช่น การท�าโบสถ์ที่
มีความสูงหลายสิบเมตร เพื่อให้สอดรับกับ
ขนาดของพืน้ทีแ่ละความจคุนจ�านวนมาก และ
ยงัต้องการแสดงออกซึง่ความน่าเกรงขามหรอื
ความสง่างามเป็นพิเศษ เป็นต้น

1.3.3 ความสูงที่ต้องใช้เพื่องานโครงสร้าง
และงานระบบ ระยะความสูงส่วนนี้เป็นส่วนที่
จ�าเป็นอย่างมากคือ ส่วนของพืน้ทีท่ีต้่องเสยีไป
กับงานโครงสร้างและงานระบบของห้องหรือ
พื้นที่นั้นๆ

1.4 ความพอเพยีงในแง่ของงานโครงสร้างและงาน
ระบบที่มาสนับสนุนการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ 
ในข้อนีค้อื การเลอืกระบบโครงสร้างและระบบ
อาคารที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้
โครงสร้างช่วงกว้าง (wide span) กับอาคาร
หอประชุม การใช้ระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (split type) กับห้องในอาคารพักอาศัย

1.5 ความพอเพียงในแง่ของการเลือกรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมและการใช้วัสดุ ซึ่งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและวัสดุน้ันในหลายๆ ครั้ง     
มักแยกออกจากกันได้ยาก และเป็นสิ่งที่สื่อ   
ถึงแนวทางที่สถาปัตยกรรมน้ันๆ ต้องการ
แสดงออกได้อย่างชัดเจนที่สุด เช่น การท�า
อาคารทีส่ะท้อนความเป็นพืน้ถิน่ วสัดุทีน่ยิมใช้
มักจะเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาได้ใน 
ท้องถิน่นัน้ เช่น ไม้ไผ่ ไม้สกั หรอืหญ้าแฝก ฯลฯ 
ซึง่ในบางครัง้สถาปนกิบางคนอาจเลอืกใช้วสัดุ
เทียม เช่น หญ้าแฝกเทียม หรือไม้ไผ่เทียมมา
ใช้ในอาคารที่ออกแบบแทน ซ่ึงการเลือกใช้
วัสดุใดก็ตาม สิ่งที่ตามมาคือ ราคาค่าก่อสร้าง
ของโครงการโดยรวมและยงัรวมไปถงึค่าใช้จ่าย
ในการบ�ารุงรักษาวัสดุนั้นๆ ในระยะยาวอีก
ด้วย

2. แนวคิดเรื่องความมีเหตุผล เป็นแนวคิดที่สอดแทรก
ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ โดยเริ่มตั้งแต่ 
ลักษณะโครงการ ขนาดของโครงการ งบประมาณ 
สถานทีต่ัง้ สภาพแวดล้อมรอบๆ โครงการ ผลกระทบ 
ของโครงการในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชมหรือวิถีชีวิต
ของคนในละแวกน้ันๆ หรือละเอียดลงไปถึงการ 
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เลือกใช้วัสดุต่างและวิธีการก่อสร้าง ซึ่งสถาปนิกผู้
ออกแบบในแต่ละโครงการก็มีเหตุและผลในการ
เลือกที่จะท�าหรือไม่ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การมภีมูคิุม้กนั ในเชงิสถาปัตยกรรมสามารถมองได้
ถงึในแง่ของการบรหิารจดัการภายหลงัทีอ่าคารเปิด
ใช้งานและการบ�ารุงรักษาอาคารนั้นๆ ให้สามารถ  
ใช้งานได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ การเลอืกวสัดุทีเ่หมาะสม 
กบัการใช้งานและสามารถดแูลรกัษาได้อย่างง่ายเป็น
สิง่ทีส่ถาปนกิและทมีงานควรใส่ใจให้มาก เพราะวสัดุ 
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดานหรือผิว
อาคาร ล้วนมีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายได้ทั้งนั้น 
รวมไปถึงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าส�ารอง 
สายไฟ โคมไฟ ระบบดับเพลิง ปั ๊มน�้า ก๊อกน�้า 
สขุภณัฑ์ ฯลฯ เป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่ายมากสดุใน
ช่วงชวีติหนึง่ของอาคาร ทัง้ในแง่ของการใช้งานและ
การบ�ารุงรักษา 

นอกจากหลกัการทัง้สามข้อข้างต้น หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงยังมีเง่ือนไขอีกสองประการซึ่งก�ากับการใช้     
หลกัการดังกล่าว คอื ความรู ้และคณุธรรม ซึง่ความรู้หรอื
ประสบการณ์และคุณธรรมของสถาปนิกและทีมงานทั้ง
ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้าง หรอืฝ่ายบรหิารโครงการนัน้ๆ 
จะเป็นตวัแปรหลกัในการวนิจิฉยัเลอืกในสิง่ทีเ่หมาะสมกบั
โครงการ ทีส่ามารถตอบโจทย์ทีแ่ท้จรงิของโครงการได้

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่
ส�าคญั ได้แก่ โครงการวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก (ภาพ
ที่ 2) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมี
พระราชด�ารผ่ิานมลูนธิชิยัพฒันาเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ
พืน้ทีแ่ละชมุชนในบรเิวณบงึพระราม 9 เพือ่ให้เป็นชมุชน
ตัวอย่างตามแนวความคิดทางประชาสังคม “บวร” คือ
การมีองค์ประกอบของ บ้าน วัด และโรงเรียน โดยท่ีมี  

งบประมาณการก่อสร้างทั้งโครงการเพียง 10 ล้านบาท 
(วรชัย ตันติศิริวัฒน์ และวนิดา สุภาพร 2551, 10-11) 
โดยมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดท่ีมีขนาดพอเพียงกับ
ชมุชน ทีม่เีพียง 210 ครวัเรอืน มปีระชากรเพยีง 670 คน 
(ชุมชนเจริญสุข 4 2559)

จากกรอบแนวคิดพระราชทานของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ท�าให้สถาปนกิผูอ้อกแบบ
วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก คอื พล.อ.ต. อาวธุ เงนิชกูล่ิน 
ต้องท�าการศกึษาถงึแนวทางการออกแบบตวัพระอุโบสถ
ใหม่เลยทีเดียว โดยน้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ    
พอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มาปรบัประยกุต์ใช้ ทัง้ในแง่การใช้พืน้ที ่วสัด ุและรปูแบบ
ของโครงการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ตระหนักถึงความส�าคัญของความเป็นชุมชน ที่ผู้คนจะ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัโดยมวีดัเป็นศนูย์กลางอย่างเช่นสังคม
ไทยในอดีต จึงมีพระราชด�าริผ ่านมูลนิธิชัยพัฒนา          
ให้ปรับปรุงชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อสร้างวัดในชุมชนนี้ 
โดยใช้แนวคิด “บวร” คือ บ้าน วัดและโรงเรียน โดยมี 
งบประมาณทั้งสิ้นเพียง 10 ล้านบาท ซึ่งแรกเริ่มนั้นทาง
สถาปนิกได้ท�าการออกแบบวัดนั้นตามแนวขนบนิยม
พร้อมที่จอดรถใต้ถุน เนื่องจากที่ดินมีขนาดเล็ก แต่เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชทอด-
พระเนตรแบบดังกล่าว ได้มีพระราชกระแสว่าทรง
ต้องการสร้าง “วัดขนาดเล็ก ที่สามารถก่อสร้างได้เร็วใน
ราคาที่ถูก แต่ทุกอย่างจะต้องถูกต้องตามหลักพระวินัย 
รวมทัง้มเีอกลกัษณ์ของชาต ิมีลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ไทยด้วย” และ“งบประมาณ 10 ล้านบาทคอื งบประมาณ
ก่อสร้างทั้งวัด ไม่ใช่เฉพาะแค่พระอุโบสถ” (วรชัย ตันติ-
ศิริวัฒน์ และ วนิดา สุภาพร 2551)  เม่ือเป็นเช่นน้ี  
สถาปนิกจึงท�าการออกแบบใหม่ โดยก�าหนดขนาดของ
พระอุโบสถตามจ�านวนพระสงฆ์ 21 รูป อันเป็นจ�านวนที่
ต้องมีตามพระวินัยในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ประกอบกบัพืน้ทีส่�าหรบัรองรบัฆราวาสจ�านวนทีเ่หมาะสม 
คือประมาณ 60 คน 
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นอกจากนี้สถาปนิกยังเลือกใช้วัสดุสมัยใหม่แทนวัสดุ
ดัง้เดมิ เพือ่ประหยดัเวลาและงบประมาณในการก่อสร้าง 
เช่น การใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมแทนหน้าต่างบานไม้
แบบขนบนิยม หรือการใช้หลังคาเหล็กรีดลอน (metal 
sheet) แทนหลังคากระเบ้ืองกาบกล้วยหรือกระเบื้อง 
หางมน เพราะราคาถูกและมรีปูลอนใกล้เคยีงกับกระเบือ้ง
แบบเดมิ  การใช้ซเีมนต์ขดัมนัเป็นวสัดปุพูืน้ในพระอโุบสถ 
และการปรับรูปแบบของพระอุโบสถให้เรียบง่ายขึ้น โดย
ลดทอนการประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั ้นต่างๆ     
(วรชัย ตันติศิริวัฒน์ และ วนิดา สุภาพร 2551, 16-26)

ส�าหรับการออกแบบตัวพระอุโบสถน้ัน สถาปนิกได้น�า  
รูปแบบมาจากพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม และพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ซึ่งออกแบบโดย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา-     
นุวัดตวิงศ์ และมีการน�าลวดลายหน้าบันจากพระอุโบสถ
วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งออกแบบโดย 
พล.ร.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น มาผสมผสานเข้าด้วยกัน และ
ยังได้มีการเปลี่ยนวิธีการปั้นลวดบัวแบบปั้นปูนสดมา
เป็นการใช้ลวดบวัส�าเรจ็ทีม่กีารท�าเสรจ็พร้อมน�ามาตดิตัง้
ไดท้ันท ี(วรชัย ตันติศิริวัฒน์ และ วนิดา สุภาพร 2551, 
16-26)

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ด�าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดช อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การบูรณะศาลหลักเมือง 
กรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. 2525 (ภาพที่  3) ซึ่ ง
ศาลหลักเมืองนี้เป็นอาคารสถานที่คู่บ้านคู่เมืองจึงต้องมี
การปรับปรุงให้สมฐานะ และมีความสง่างามและมี       
รูปลักษณะที่สมเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ  
ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดช มีพระราชกระแสในเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรม         
ที่ต ้องการให้เหมือนของเก่า คือ ทรงแนะน�าให้ใช้
สถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองในสมัยรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางคือ หลังคา
เป็นยอดปรางค์คล้ายกบัประตพูระบรมมหาราชวัง แต่มมีขุ 
โดยรอบทัง้สี ่ นอกจากนีย้งัทรงมพีระราชด�ารเิกีย่วกบัการ
ใช้วัสดุของอาคาร ตามค�าบอกเล่าของ พล.ร.ต. อาวุธ   
เงินชูกลิ่น ว่า “มีรับสั่งถามมาว่า วัสดุที่ใช้นี่ใช้อะไร ผมก็
เรียนท่านอาจารย์ภาวาสไปว่า ก็เหมือนประตูเมืองน่ะ 
ยอดปรางค์ก็เป็นฉาบปูนทาสี ก็มีรับสั่งว่า ให้ไปถามช่าง
ดสิูว่า ถ้าฉาบปนูทาสีกเ็หมอืนประตเูมอืง ต้องทาสีกนัทกุ
ปี พอถึงหนึ่งปีตะไคร่ก็จับเพราะใช้สีปูนทา ก็ต้องมาล้าง
แล้วทาสีกนัใหม่ ผมเรียนท่านภาวาสไปว่า ถ้าอย่างนัน้น่า
จะใช้กระเบ้ืองเคลือบท�ายอดปรางค์ไหม เหมือนยอด
ปราสาทเทพบดิร” (วรชยั ตนัตศิริวิฒัน์ และ วนดิา สุภาพร 
2551, 48-51) 

ส�าหรับการเลือกสีส�าหรับอาคารศาลหลักเมืองนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระ-  
ราชกระแสทีส่ะท้อนถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเช่นกัน 

ภาพที่ 2 พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่มีการ
ออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ที่มา : ธนัญชัย ลิมปาคม บันทึกภาพ 10 ธันวาคม 2559.)
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ตามค�าบอกเล่าของ พล.ร.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น ว่า “พระ
ปรางค์ของปราสาทพระเทพบิดรมีสีสันมีทั้งเขียว เหลือง 
แดง เคลือบสลับสีกัน แต่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ลงมาเป็นสขีาว...ส่วนช่อฟ้าใบระกาทรงพระกรณุาให้เป็น
แบบเคลือบสี ซึ่งเป็นสีที่เคยท�ามาแล้วที่พระอุโบสถ
วัดเฉลิมพระเกียรติ . . . มันไม่ขึ้นรา เป็นเงาสวย ตอนที่
ฝนตกทกีเ็ป็นเงาวบัเลย” (วรชยั ตนัตศิริวิฒัน์ และ วนดิา 
สุภาพร 2551, 48-51)

จากตวัอย่างทัง้สอง คอื โครงการวดัพระราม 9 กาญจนา-
ภิเษก และโครงการศาลหลักเมืองหลังใหม่ จะเห็นไดว้่า
ความพอเพียงในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมิได ้
หมายความถึง การท�าสิ่งที่ประหยัดหรือถูกแต่เพียง    

อย่างเดียว หากแต่ยังหมายรวมไปถึงการท�าสิ่งที่คุ้มค่า 
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งยังหมายรวมไป
ถึงการเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย

สรุป

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมนัน้ สถาปนกิหลายๆ ท่าน
เม่ือได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าของโครงการว่าต้องการจะ
ท�าโครงการอะไรด้วยงบประมาณเท่าไหร่ แต่สถาปนกิมกั
จะเริม่ออกแบบจากแนวทางทีต่นต้องการน�าเสนอส�าหรบั
โครงการน้ันๆ แล้วจึงออกแบบและพัฒนาไปตาม
กระบวนการที่ได้ร�่าเรียนมาหรือการท�าไปตามความคุ้น-
เคย เมือ่การออกแบบเสรจ็สิน้จงึค่อยท�าการประเมนิราคา
เพือ่ดวู่า โครงการทีต่นออกแบบนัน้ต้องใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างเท่าไร ซึ่งในหลายๆ โครงการงบประมาณที่
ค�านวณออกมามักจะเกินกว่าที่เจ้าของโครงการก�าหนด
ไว้ในตอนเริ่มต้น จนบางครั้งมักจะเกิดค�าถามเสมอว่า
เจ้าของก�าหนดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับโครงการ
หรือสถาปนิกออกแบบโครงการที่ไม ่เหมาะกับงบ-
ประมาณที่มีเพื่อบรรลุผลตามแนวทางที่ตนต้องการน�า-
เสนอ หากแต่เมือ่น�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนีม้าใช้กบั
งานสถาปัตยกรรมนั้นก็สามารถสร้างเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมได้ทางหนึ่งเช่นกัน คือการ
คล่ีคลายกระบวนการออกแบบโดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ต่างๆ ตามล�าดับขั้น ดังนี้

1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการและงบประมาณโครงการ
ทีเ่หมาะสม ซึง่ในการพิจารณานีค้อื การหาจดุสมดลุ
ของงบประมาณที่ โครงการน้ันพึงมีเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ของโครงการ เพื่อก�าหนดกรอบหรือ
แนวทางการออกแบบอย่างคร่าวๆ 

2.  วเิคราะห์รายละเอยีดในข้อ 1 เพือ่ก�าหนดขนาดของ
โครงการ ซึ่งมักจะออกมาในเชิงของพื้นที่ก่อสร้างที่
เหมาะสมกบังบประมาณ รวมไปถงึการก�าหนดกรอบ
ประโยชน์ใช้สอยที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ 

ภาพที่ 3 ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
(ที่มา : ธนัญชัย ลิมปาคม บันทึกภาพ 10 ธันวาคม 2559)
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3.  เมื่อได ้ขนาดพื้นท่ีของโครงการท่ีเหมาะสมกับ        
งบประมาณตามข้อ 2 นั้น ต่อมาก็คือ ขั้นตอนการ
ออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้แนวทางที่
ได้ก�าหนดไว้ในเบือ้งต้น ซึง่อาจหมายถงึการวเิคราะห์
แนวทางทีจ่ะออกแบบให้สถาปัตยกรรมนัน้ๆ เข้ากบั
บริบท การวางแนวทางของรปูแบบทางสถาปัตยกรรม 
การวางแนวทางที่จะท�าให้อาคารนั้นๆ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

4.   การออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น งานโครงสร้าง 
งานระบบสนับสนุนอาคาร ควรมีการพิจารณาเลือก
ใช้อย่างสมเหตุสมผลและเหมาะกับการใช้งานงบ-
ประมาณที่มี

5.  การเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมท้ังในแง่ของรูปแบบ        
ที่ต้องการให้สถาปัตยกรรมนั้นๆ สื่อแสดงออกมา  
การใช้งานและการดูแลรักษาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

6.  กระบวนการก่อสร้างที่เหมาะสมและประหยัดค่า-     
ใช้จ่าย

7.   การพิจารณาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือ      
ไปจากค่าก่อสร้างเบือ้งต้น ซ่ึงอาจหมายถงึ ค่าใช้จ่าย
ในการบ�ารุงรักษาเม่ืออาคารเปิดใช้งานแล้ว ค่า
บริหารจัดการ และความยากง่ายในการดูแลรักษา
ทั้งในแง่ผู้ช�านาญการหรืองานเทคนิคต่างๆ

การประเมินในข้อต่างๆ ความรู้และประสบการณ์ของ
สถาปนิกและทีมงานคือ สิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างมากในการ
พิจารณาหาจุดสมดุลให้ได้อย่างแม่นย�าหรือใกล้เคียง  
ที่สุดเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  
คุ้มค่าที่สุดและได้ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
ทรงคุณค่าที่สุดเช่นกัน
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