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บทความเรือ่งวกิฤตเศรษฐกจิช่วง พ.ศ. 2540-2552 : ทาง

เลือกและทางรอดของสถาปนกิไทยนี้ ตัดทอนจากบางส่วน

ของบทน�า ร่วมกบับางส่วนของบทสรปุและข้อเสนอแนะจาก

หนงัสือ “สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. 2540 :  วิกฤตการณ์

และทางเลือกของสถาปนกิไทย” ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา

ทั้ง 7 บท ที่กล่าวถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปัญหาที่

ส�านกังานสถาปนกิประสบ บทบาทของสมาคมวิชาชีพและ

สถาบันการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว ตลอดจนบทสรุปและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้สนใจ

สามารถอ่านเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องได้ครบจากหนงัสอืดงักล่าว ที่

เพิ่งตีพิมพ์เสร็จโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม

ราชูปถัมภ์เมื่อเมษายน 2553 นี้

 

วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในปี 2540 ก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าง

รนุแรงและกว้างขวาง โดยวกิฤตการณ์ครัง้นัน้ค่อยๆ ก่อตวั

ขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วระหว่างปี 

2533-2538  และได้สะสมปัญหาไว้อย่างต่อเนื่องทั้งใน

ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชน ในที่สุดเศรษฐกิจฟอง

สบู่ก็แตกจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 2540 ที่ต่อมาได้

ลกุลามขยายไปทัว่ภมูภิาคเอเชยี จนได้รบัการขนานนาม

ว่า “โรคต้มย�ากุ้ง” 

 

เมื่อช่วง 1 ทศวรรษ ผ่านไปเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับ

ความยากล�าบากอีกครั้งจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่

มต้ีนก�าเนดิมาจากปัญหาสนิเชือ่ทีม่คีณุภาพต�่าในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาทีท่�าให้เกดิวกิฤตการเงนิครัง้ใหญ่ทีเ่รยีกว่า 

“วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”

 

ในฐานะที่สถาปนกิเป็นส่วนหนึง่ของสังคมไทย และเป็นผู้

ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโครงการผู้ลงทุน จึง

มีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศไว้บ้าง เพือ่ให้เข้าใจถงึสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ ทัง้นีก้เ็พือ่ช่วยให้สถาปนกิสามารถ

ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และวางแผนการปฏิบัติ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

 

การศึกษานี้ต ้องการแสดงให้เห็นว ่าวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกจิเมือ่ปี 2540  เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อบรษิทั

หรือส�านักงานสถาปนิก และวงการสถาปัตยกรรมใน

ประเทศไทยอย่างไรบ้าง รวมทัง้ชีใ้ห้เหน็ปัญหาทีบ่รษิทัหรอื

ส�านกังานสถาปนกิแต่ละแห่งต้องประสบ ตลอดจนทางเลอืก

ทีบ่รษิทัหรอืส�านกังานสถาปนกิแต่ละแห่งพงึระดมความ

คิดในการแก้ไขปัญหาและปรับตัว เพื่อที่จะด�ารงอยู่ใน

แวดวงสถาปัตยกรรมได้ต่อไป

ปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

กลางปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน การคลัง และ

เศรษฐกิจส่วนรวม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มอย่างรุนแรง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งควบกิจการบริษัทเงินทุน 16 

แห่งอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ปี 2540 ในที่สุด

รัฐบาลไทยต้องเข้าโครงการความช่วยเหลือจากกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 

การตัดลดงบประมาณรายจ่ายในปี 2541 นับเป ็น

วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิครัง้ส�าคญัของประเทศไทย สถาบนั
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การเงิน 56 แห่งถูกปิด รัฐยึดกิจการธนาคารเอกชนกว่า 5 

แห่ง ธนาคารพาณชิย์ของไทยบางแห่งถูกต่างชาติเข้ามาซื้อ

กิจการ บริษัทนับพันแห่งล้มละลาย ในปี 2541 มีการออก

มาตรการกฎหมายฟื ้นฟูเศรษฐกิจเป็นการปฏิบัติตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยท�าไว้ต่อกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ รัฐบาลจัดตั้งองค์การปฏิรูปสถาบันการเงิน 

(ปรส.) เพื่อด�าเนนิการขายทรัพย์สินของสถาบันการเงิน

ที่ถูกปิดกิจการมาช�าระหนี้

 

ปรส. น�าทรัพย์สินของสถาบันการเงินทั้ง 56 แห่ง ออก

ประมลูตามค�าแนะน�าของกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ ใน

ปี 2541 ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง

หนกั มีภาวะเงินเฟ้อตลอดปี  สินค้าอุปโภคบรโิภคราคาสูง

ขึ้น สถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นของคนไทยถูกปิด

อย่างถาวรหลายแห่ง ธุรกิจเอกชนทยอยล้มละลาย เป็น

โอกาสทองของต่างชาตเิข้ามาซือ้สนิทรพัย์และกจิการของ

คนไทย มกีารเลกิจ้างงาน มกีารตดัลดเงนิเดอืนพนกังาน 

และจบลงด้วยการปิดกิจการ

 

ภายหลงัวกิฤตการณ์ปี 2541 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิของ

ประเทศเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างในช่วงปี 2545-

2546 และแม้ว่าตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมาเศรษฐกจิไทยต้อง

เผชญิกบัปัจจยัลบนานาประการ ทัง้ด้านสงัคมและการเมอืง

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอยู ่อย ่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยยังคงค่อยๆ ปรับตัวไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี

รายงานว่า ในปี 2547 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แต่ทว่า

ปัจจยัลบทีแ่ทรกแซงอย่างต่อเนือ่งหลงัเหตธุรณพีบิตัภิยั

ในปลายปี 2547 ทัง้การหดตวัของการท่องเทีย่ว ปัญหา

ภัยแล้ง เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ตลอดจนการ

พุง่ขึน้ของราคาน�า้มนัในตลาดโลก ส่งผลให้เศรษฐกจิไทย

ปี 2548 เกิดการชะลอตัวครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 

2544 เป็นต้นมา

 

และในปี 2549 เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อ

เทียบกับจ�านวนปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในปีนัน้ เช่น การชุมนุม

ประท้วง และความไม่สงบในชายแดนใต้ที่ยังมีอยู่อย่างต่อ

เนื่อง การท�ารัฐประหาร รวมทั้งสภาวะการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก มาจนกระทั่งในปี 2551 ปัญหาซัพไพร์ม 

(Subprime Mortgage Loans) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่

รุนแรงและยืดเยื้อกว่าการคาดการณ์ ในไตรมาส 4 ของ

ปี 2551 เศรษฐกิจไทยก็หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 

ปี เนื่องจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่เกิดขึ้น

รวดเร็วและรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ จนส่งผลกระทบใหภ้าค

การส่งออกและการผลิตภายในประเทศถดถอย อีกทั้งยัง

ถูกซ�้าเติมด้วยปัจจัยลบในช่วงปลายปี 2551 เมื่อมีการ

ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท�าให้ประเทศขาดรายได้

จากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างฉบัพลนั และจากการ

ทีเ่ศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยชะลอตวัอย่างเฉยีบพลนัใน

ปี 2551 นี้เองท�าให้ทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง

ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะต้องท�าการทบทวนการประมาณ

ภาพที่ 1, 2, 3:  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้งหลังเหตุจลาจลในช่วง

เทศกาลสงกรานต์

วิกฤตต้มย�ากุ้งปี 2540 และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี 

2551 ถือเป็นเครื่องยืนยันของพิษร้ายแรงของเศรษฐกิจ

แบบฟองสบู ่การปล่อยสนิเชือ่เข้าสูภ่าคอสงัหารมิทรพัย์

โดยขาดความระมดัระวงั ถอืเป็นบทเรยีนราคาแพงทีค่วร

จะต้องจดจ�าไว้เป็นเครื่องเตือนใจ และพึงระวังมิให้

วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิทีร้่ายแรงเช่นนีเ้กดิซ�า้ขึน้อกีใน

อนาคต

ประเภทและขนาดของอาคารหรือ
โครงการในช่วงวิกฤตการณ์
 

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 ท�าให้ปริมาณงาน

ก่อสร้างทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนลดลงการลงทุน

โครงการใหม่ชะลอตัว ในช่วงต้นของสภาวะวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกจิ บรษิทัและส�านกังานสถาปนกิยงัมโีครงการ

ที่ต่อเนื่องมาจากในช่วงก่อนวิกฤตการณ์ ซึ่งมีทั้งงานใน

ภาครฐัและเอกชนหลากหลายประเภท ในภาคเอกชนนัน้มี

โครงการประเภทโรงแรมและรีสอร ์ทเข ้ามาเป ็น

อัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับอาคารประเภทอื่นๆ ทั้งนีน้่า

จะเป็นผลมาจากการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทที่ส่งผลให้

ตลาดการท่องเทีย่วของประเทศไทยเป็นทีน่ยิมส�าหรบันกั

ท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวม

ถงึการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงรปูลกัษณ์ของโรงแรม เนือ่งจาก

การเปลี่ยนมือผู้บริหารและเจ้าของกิจการในภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจ

ภาพที่ 8:  ศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ปทุมวัน

ภาพที่ 5:  บ้านอาจารย์อัจฉรา เสรีนิยม
ภาพที่ 6:  โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี

ภาพที่ 7:  ศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ปทุมวัน 

ภาพที่ 4:  บ้านสวนสงบ กรุงเทพฯ 
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นอกจากโครงการประเภทบ้านพกัอาศยัราคาสงู โรงแรมและ

รีสอร์ท ที่นับเป็นโครงการส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่บริษัทหรือ

ส�านักงานสถาปนิกต่างๆ ในช่วงภาวะวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจแล้ว ยังมโีครงการที่เกี่ยวกับอาคารพาณชิยกร

รมประเภทห้างสรรพสนิค้าสะดวกซือ้ อาคารสาขาของซู

เปอร ์เซ็นเตอร ์ต ่างๆ รวมถึงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์การค้าต่างๆ ที่ช่วยให้ส�านกังานสถาปนกิบางแห่งมี

รายรบัส�าหรบัการด�าเนนิการของบรษิทัหรอืส�านกังานในช่วง

ปี 2540-2545

 

ในช่วงวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ การก่อสร้างอาคารใหม่

มีทั้งอาคารประเภทสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 

ศูนย์การค้า ส�านกังาน โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทาง

ศาสนา อย่างไรก็ดี ในช่วงนัน้ส่วนราชการมีงบประมาณ

ส�าหรับการก่อสร้างอาคารใหม่น้อยมากเมื่อเทียบกับ

อัตราส่วนของงานในภาคเอกชน ในขณะที่ในบางแห่งยังพอ

มีงานจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นการออกแบบก่อสร้าง

โรงงานต่างๆ

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โครงการในลักษณะที่เป็นการ

ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร และการตกแต่งภายในอาคาร

ประเภทต่างๆ พบทัง้ในภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะงาน

ปรบัปรงุและต่อเตมิบ้านพกัอาศยัทีม่เีข้ามาในอตัราส่วนทีส่งู 

ทั้งนี้ การปรับปรุง ต่อเติมอาคาร รวมทั้งการตกแต่งภายใน 

ภาพที่ 9:  หอพักนกัศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ภาพที่ 11:  หอพักนกัศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ภาพที่ 12:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพที่ 10:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพที่ 13 :  โรงแรมอเวย์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
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เป็นทางเลือกหนึง่ที่เจ้าของโครงการน�ามาใช้ โดยไม่ต้องใช้

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่

ภาพที่ 14:  บ้านสวน เชียงใหม่ โดย จุลทัศน์  กิติบุตร

ในช่วงปี 2540-2550 นั้น ยังมีความหลากหลาย         

ของประเภทอาคารในภาพรวม อัตราส ่วนของงาน

สถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยราคาแพง จะมี

อัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับอาคารประเภทอื่น ในส่วนของ

อาคารประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท อาคารศูนย์การค้า 

และอาคารประเภทซเูปอร์เซน็เตอร์อยูใ่นอตัราส่วนทีม่าก

เช่นกนั การปรบัปรงุอาคารต่างๆ ถอืว่าเป็นงานอกีลกัษณะ

หนึง่ทีม่ผีูว่้าจ้างให้ส�านกังานสถาปนกิออกแบบมากในช่วงนัน้ 

นอกจากนี้งานโครงการในต่างประเทศกเ็ป็นอกีทางเลอืก

หนึ่งที่ช ่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทหรือส�านักงาน

สถาปนิกในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต�่า ส�าหรับ

อาคารประเภทอาคารทางวฒันธรรม อาคารเพือ่การกศุล 

อาคารทางศาสนา ซึ่งใช้งบประมาณจากการบริจาคนัน้ 

ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ภาพที่ 15:  บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาเอกมัย

ภาพที่ 16:  บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาสะพานควาย

ภาพที่ 17:  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ

ภาพที่ 18:  พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 19:  พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
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ทางออก และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ในช่วงวิกฤตการณ ์

 

แม้ว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาของบริษัทและส�านกังาน

สถาปนกิในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จะมีรายละเอียดที่แตกต่าง

กันออกไปก็ตาม แต่ทางออกหลักๆ ในการแก้ไขปัญหาของ

บริษัทและส�านักงานสถาปนิกในช่วงวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจที่ผ่านมาสรุปจากการสัมภาษณ์สถาปนิกกลุ่มที่

เลือกมาศึกษาประกอบด้วย

 1. การลดเวลาการท�างาน การลดเงินเดือน และการ

  ยกเลิกค่าล่วงเวลา

 2.   การเลิกจ้างพนกังานบางส่วน และการลดขนาด

  ส�านกังาน

 3. การลดค่าใช้จ่ายของส�านกังาน

 4. การหาแหล่งงานใหม่

 5. การเปลีย่นวธิกีารท�างาน และการปรบัองค์กรใหม่ 

  ทั้งในเรื่องบุคลากรและด้านการเงิน

 6. การหารายได้มาเลี้ยงส�านกังาน ด้วยการขาย

  ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ทรัพย์สินส่วนตัว

 7. การปรับโครงสร้างหนี้และหาผู้ร่วมทุน

 8. การสร้างธุรกิจอื่น หรือการหางานอื่นเสริม เพื่อ

  หารายได้

 9. การสนับสนนุให้พนกังานลาออกไปท�ากิจการอื่น

  หรือศึกษาต่อ

 10. การสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนกังาน

 

นอกจากทางออกและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในช่วง

วิกฤตการณ์ 10 ข้อข้างต้นนี้ ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่สถาปนกิ

และส�านักงานสถาปนิกเลือกใช้ เช่น การร่วมงานกับ

สถาปนกิต่างชาตภิายหลงัการบงัคบัใช้ขององค์กรการค้าโลก 

(WTO)  การหาช่องทางสูว่ชิาชพีข้างเคยีง  ตลอดจนหาอาชพี

เสริมและอาชีพที่เริ่มใหม่

แนวคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในช่วงวิกฤตการณ์

 

จากข้อมูลการส�ารวจอาคาร และสัมภาษณ์สถาปนกิกลุ่มที่

เลอืกมาศกึษาพบว่าไม่มแีนวร่วมของรปูแบบและแนวคดิ

ในการออกแบบเดียวกันที่ชัดเจน ผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจมีบ้าง แต่ไม่เป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงแนวคดิหลกั ซึง่อาจมส่ีวนช่วย

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบแนวพหุนิยม 

(Pluralism) ของสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ หรือ

สถาปัตยกรรมแนวลทัธโิพสต์ โมเดร์ิน (Post Modernism) 

ทีแ่พร่หลายในช่วงเศรษฐกจิฟองสบูก่่อนเกดิวกิฤตการณ์มา

สู่กระแสลัทธินิยม

ความน้อย-เรยีบ-ง่าย (Minimalism) ภายหลงัวกิฤตการณ์

เศรษฐกิจที่เริ่มเป็นที่นิยมตามกระแสสถาปัตยกรรม 

ตะวันตกปัจจุบัน

ภาพที่ 20:  พระอุโบสถวัดม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี

ภาพที่ 21:  บ้านริมบึง สัมมากร
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การให้ความส�าคัญกับความตรงไปตรงมา มีเหตุผลไม่ 

ฟุม่เฟือย ทัง้ในรปูแบบและรายละเอยีดอาคาร วสัดทุีใ่ช้ และ

การบ�ารงุรกัษาอาคาร จากเจ้าของโครงการหลงัวกิฤตการณ์ 

สอดคล้องกันกับรูปแบบ Minimalism หรือรูปแบบที่กลับสู่

ยุคสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอีก (Modern Revival Style)

 

โดยภาพรวมแล้ว แนวคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

สถาปนิกไทยในช่วงก่อนวิกฤตการณ์และคาบเกี่ยวมา

จนถึงช่วงวิกฤตการณ์ ซึ่งเป็นเวลาหลายปี ยังคงความ

หลากหลายตามลักษณะพหุนิยมของสังคมไทยโดยรวม 

แนวคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ด�าเนนิมาก่อนและคาบ

เกี่ยวต่อเนื่องมายังช่วงวิกฤตการณ์และหลังเกิดวิกฤตการณ์ 

มีแนวทางที่วิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้

 

1. แนวทางประโยชน์ใช้สอยนิยม 
(Functionalism)

ความตรงไปตรงมา มีเหตุผล มีความชัดเจนในการจัด

เนื้อที่ใช้สอยของอาคาร เป็นการสืบต่อแนวทางโดยตรง

มาจากยุคเริ่มแรกของการน�าแนวทางนี้มาใช ้ ซึ่งเป็นพื้น

ฐานทัว่ไปของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมของสถาปนกิ

ไทยรุ่นอาวุโสที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 22:  บ้านริมบึง สัมมากร

ภาพที่ 24:  อาคารใบหยก 2 ประตูน�้า กรุงเทพฯ
ภาพที่ 25:  บ้าน P-Cube ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 23: ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพที่ 26:  โฮมโปร สาขาเอกมัย - รามอินทรา
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2. แนวทางลัทธินิยมความน้อย-เรียบ-ง่าย 
(Minimalism)

แนวทางการออกแบบทีน่ยิมการหวนคนืกลบัสูค่วามเรยีบ 

ความง่าย ความน้อยของสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นอีก

ครั้ง โดยสถาปนกิและนกัออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่

3. แนวทางสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นที่มีฐาน
มาจากสถาปนกิ Le Corbusier

แนวทางนี้จากสถาปนิกกลุ ่มที่นิยมแนวคิดและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่ด�าเนนิรอยตามสถาปนกิชั้นน�าของโลกใน

ยุคสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอย่างเช่น Le Corbusier ที่เน้นรูป

ทรงอาคารและการตกแต่งแนวประติมากรรม
ภาพที่ 27: อาคารองค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทย
(อ.ส.ม.ท.)  ถนนพระราม 9

ภาพที่ 28:  ห้องอาหาร โรงแรมคอสตาลันตา เกาะลันตา กระบี่

ภาพที่ 29:  โรงแรมคอสตาลันตา เกาะลันตา กระบี่

ภาพที่ 30: อาคารเฉลิมพระเกียรติภูมิพลสังคีต
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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ภาพที่ 31:  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
ภาพที่ 32:  สโมสรหมู่บ้านสัมมากร

ภาพที่ 33:  สโมสร หมู่บ้านสัมมากร 

4. แนวทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่มีฐาน
จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

เป็นแนวทางที่ให้ความส�าคัญกับบริบทที่สืบเนื่องและ

ความสอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ และกระแสการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในอดีต

ภาพที่ 36:  บ้านริมใต้ สายธาร เชียงใหม่ 

ภาพที่ 34: โรงแรมเอวาซอน หัวหิน แอนด์ ซิกซ์เซนส์ สปา 
ปราณบุรี

ภาพที่ 38:  สนามบินสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 37:  สนามบินสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 

ภาพที่ 35:  บ้านริมใต้ สายธาร เชียงใหม่ 



1�    

วิกฤตเศรษฐกิจช่วง พ.ศ. 2540-2552: ทางเลือกและทางรอดของสถาปนิกไทย

ปัญหาของระบบการศึกษา และบัณฑิต
สถาปัตยกรรมในช่วงวิกฤตการณ์
 

การศึกษานอกจากจะมีบทบาทในการผลิตบุคลากรให้กับ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมในเบื้องต้นแล้ว ในช่วงวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา สถาบันการศึกษายังเป็นแหล่งที่

ให้โอกาสสถาปนกิในการที่จะฝึกฝนพัฒนาทักษะที่สนใจ

ได้อย่างต่อเนือ่ง ปัญหาเกีย่วกบัการศกึษาสถาปัตยกรรมใน

ประเทศไทย เป็นเรือ่งของการบกพร่องด้านความรูแ้ละความ

สามารถทีจ่�าเป็นในการประกอบอาชพีของบณัฑติในปัจจบุนั 

อันได้แก่

 - ความรูพ้ืน้ฐานทางวชิาชพี เช่น การออกแบบ งาน

โครงสร้าง งานระบบ และวัสดุอุปกรณ์อาคาร 

เป็นต้น

 -  ความรูเ้สรมิในศาสตร์อืน่ทีต้่องใช้ในการประกอบ

อาชีพ เช่น กฎหมาย การเงิน การบัญชี ฯลฯ

 - ความรูเ้ชงิจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี

 - ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงซับซ้อน

 - ความสามารถในการคดิได้และรูจ้กัคดิ (จะช่วยให้

รูจ้กัน�าความรูข้้างต้นไปใช้และเกดิการสร้างความ

รู้ใหม่)

 - ความสามารถในการเป็นผู้น�า

 - ความสามารถทั้งในเชิงศิลปะและเทคโนโลยี

 - ความสามารถในการสือ่สาร ปฏสิมัพนัธ์ และการ

ใช้ภาษา

 

ทัง้นี ้สถาบนัการศกึษาทางสถาปัตยกรรมควรทีจ่ะให้โอกาส

นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และความสามารถ ระบบการ

เรียนการสอนควรที่จะกระตุ ้นและสร้างแรงจูงใจให้

นกัศกึษาเกดิความอยากเรยีนและอยากทีจ่ะหาโอกาสให้

ตนเองในการเพิ่มความรู้และความสามารถด้านต่างๆ 

เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตสถาปัตยกรรมเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดการเรียนรู้อยู่ภายในสตูดิโอหรือ

ห้องเรยีนเท่านัน้ ซึง่จะท�าให้องค์กรวชิาชพีสถาปัตยกรรมใน

ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่ามากขึ้น 

นอกจากนีส้ถาปนกิผูใ้ห้สมัภาษณ์จ�านวนหนึง่เหน็ว่าสถาบนั

การศึกษาทางสถาปัตยกรรม ควรเสริมสร้างโอกาสใน

การฝึกงานให้กับนักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่ เพื่อส่ง

เสรมิให้นกัศกึษามทีกัษะและประสบการณ์มากขึน้ อกีทัง้

การเรียนการสอนควรต้องมีการปรับปรุง ควรผสมผสาน

ศาสตร์ต่างๆ และการสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพเข้าด้วยกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมตัวใน
อนาคต

 

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใน พ.ศ. 2553 นี้  ผู้ประกอบอาชีพ

ในแวดวงสถาปัตยกรรมต่างต้องหาแนวทางในการปรับตัว

และดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จากการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้งจากความคิดเห็นของสถาปนกิผู้ให้

สมัภาษณ์ และจากบทความต่างๆ โดยสถาปนกิในวงวชิาชพี 

วชิาการ และผูเ้กีย่วข้อง สามารถประมวลมาเป็นข้อเสนอแนะ

ส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพเพื่อการเตรียมตัวรับมือกับ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 5 ประการส�าคัญ ได้แก่ 

 

1. การมีสติและคิดแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ

ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สถาปนกิในทุกภาค

ส่วน นับตั้งแต่ผู ้บริหารบริษัทหรือส�านักงานสถาปนิก 

สถาปนกิอาวุโส ไปจนถึงสถาปนกิใหม่ที่เพิ่งปฏิบัติงาน อาจ

เกิดภาวะแห ่งความตื่นตระหนก และวิตกกังวลต ่อ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการเลิกจ้าง ปริมาณงานที่ลดน้อย

ลง การเก็บค่าออกแบบไม่ได้ และสภาวะที่เงินทุนที่องค์กร

สร้างสมมาลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว แต่จากการศึกษาพบว่า 

สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในช่วงเวลาดังกล่าว 

คือ การตั้งสติและค่อยๆ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไป 

ทั้งนี้ การมีสติในการท�างานและการตัดสินใจอยู่เสมอ 

เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ช ่วยให้บริษัทหรือ

ส�านักงานสถาปนิกหลายแห่งสามารถประคับประคอง

สถานการณ์ให้ผ่านพ้นวกิฤตการณ์ไปได้โดยไม่ต้องละทิง้

อาชีพนี้ไปเสียก่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จ�าเป็นจะต้อง

ประกอบอาชีพเสริม หรือผันตัวไปประกอบอาชีพอื่น ผู ้

ประกอบวิชาชีพต้องมีสติและใช้ความรอบคอบในการพินจิ

พิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อที่จะหา

ลู ่ทางในการปฏิบัติวิชาชีพทางเลือกให้ตรงกับทักษะ 

ความถนดั และความสนใจของตนเอง
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ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ผุสดี  ทิพทัส

2. การควบคุมขนาดส�านกังานและประเภท
ของงาน

ก่อนการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 เศรษฐกิจ

ฟองสบูไ่ด้ส่งผลให้งานสถาปัตยกรรมจ�านวนมากหลัง่ไหลไป

สู่ส�านกังานสถาปนกิ ในช่วงเวลานัน้บริษัทหรือส�านกังาน

สถาปนิกหลายแห่งรับพนักงานเข้าท�างานเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแตกบริษัท

ใหญ่หรือบริษัทแม่ออกเป็นส�านกังานย่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ดัง

นั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ทาง

บริษัทจึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

ด้วยเหตุดังกล่าว การรับงานและการขยายขนาดของ

บริษัทจึงกลายเป็นบทเรียนส�าคัญของสถาปนกิซึ่งมีผลต่อ

หลักการบริหารงานในอนาคตว่าจะต้องมีการควบคุม

ขนาดส�านักงาน จ�านวนบุคลากร และปริมาณงานให้

เหมาะสม ทัง้นี ้จากข้อมลูทีป่ระมวลมาได้จากการสมัภาษณ์

พบว่า แม้ว่าในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว 

และการลงทนุโดยทัว่ไปดขีึน้ (ก่อนเข้าสูภ่าวะวกิฤตเศรษฐกจิ

รอบใหม่ในช่วงปี 2550-2551) บริษัทและส�านักงาน

สถาปนกิหลายแห่งยังคงรักษาขนาดขององค์กรไว้ให้เท่ากับ

ขนาดที่เคยลดไว้หลังจากที่เศรษฐกิจวิกฤตเมื่อปี 2540

นอกจากนี้บริษัทและส�านกังานสถาปนกิควรพิจารณาเลือก

งานที่มีขนาดและประเภทอาคารที่สอดคล้องกับศักยภาพ

และความถนดัของบรษิทั และพยายามไม่เลอืกงานทีม่รีะยะ

เวลาการท�างานยาวนานเกินไปในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกระงับการท�างานกลางคัน

3. การร่วมมือกันระหว่างแต่ละบริษัทเพื่อรับงาน
ขนาดใหญ่

ผลจากการที่บริษัทส�านักงานสถาปนิกต่างมีแนวทางใน   

การควบคุมขนาดของบริษัทหรือส�านกังานมิให้ใหญ่จนเกิด

ภาวะเสี่ยง ดังนัน้เมื่อมีงานขนาดใหญ่เข้ามา บริษัทหลาย

แห่งจึงได้รวมตัวกันชั่วคราว เป็นกิจการกลุ ่มบริษัท 

(consortium) เพื่อท�างานขนาดใหญ่นั้นๆ โดยจะเห็น

ปรากฏการณ์ของการรวมตัวกันเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างมาก    

ภายหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปพันธมิตรระหว่าง

บริษัทต่างๆ

นอกจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทสถาปนกิแล้ว ยังเกิด

การร่วมมือกันระหว่างบริษัทสถาปนกิกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

เช่น วิศวกร สถาปนกิออกแบบภายใน นกัวางผัง พนกังาน

เขียนแบบ ตลอดจนวิชาชีพอื่นๆ เพื่อจ้างงานเป็นพนกังาน

ชั่วคราวจากภายนอกบริษัท (outsource) แทนการจ้าง

เป็นพนกังานในส�านกังาน (in house) เป็นการลดค่าใช้จ่าย

รายเดือน และเพิ่มโอกาสในการท�างานที่แต่ละฝ่ายจะ

สามารถรับงานจากแหล่งต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น

4. การบริหารงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปสู่ระบบที่มี
ความคล่องตัวสูงกว่า

ในช่วงวิกฤตการณ์ เมื่อมีการปรับลดจ�านวนบุคลากร ส่งผล

ให้บางบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�างานไป

สู่ระบบที่มีความคล่องตัวสูงกว่า โดยการเปลี่ยนระบบจาก 

ระบบแผนก (Department) มาเป็นระบบสตดูโิอ (Studio) 

หรือมาเป็น ระบบผสมผสาน ซึ่งบุคลากรในบริษัทที่เคย

ท�างานในระบบแผนกจะต้องปรับตัวเพื่อใช้ทักษะและความ

สามารถในหลายด้านมากขึ้น

 

5. การพิจารณาประเภทของงานออกแบบตาม
กระแสความต้องการ มองหาโอกาสใน สภาวะ
วิกฤต
   

ผู้ประกอบวิชาชีพควรพิจารณาประเภทของงานออกแบบที่

อยู่ในกระแสความต้องการ ทั้งนี้ในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอ

ตัว ธุรกิจต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ และผู้

ลงทุนบางรายสามารถใช้ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อ

การขยายการลงทุน ดังนั้นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว

สถาปนกิยังพอมีโอกาสที่จะให้บริการวิชาชีพในแวดวงธุรกิจ

ที่ก�าลังปรับเปลี่ยนกิจการ หรือในโครงการที่เกิดจากการ

ขยายการลงทนุ ตวัอย่างเช่น ในยคุเศรษฐกจิไทยชะลอตวั

ปี 2551 ธรุกจิประเภทโรงแรมมกีารลดระดบัเพดานลง

สูต่ลาดระดบักลางอย่างโรงแรม 3 ดาว เพือ่รองรบันกัท่อง

เที่ยวที่ยังพอมีเงินจับจ่าย แต่ต้องการประหยัดงบประมาณ

การใช้จ่ายค่าที่พักในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะทีธุ่รกิจ

การบริการสุขภาพครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพและการแพทย์ เป็นทางเลือกใหม่ที่ก�าลังได้รับ

กระแสความนิยม มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ 

และเริ่มมีนักลงทุนที่มีเงินทุนสูงให้ความสนใจและหันมา
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วิกฤตเศรษฐกิจช่วง พ.ศ. 2540-2552: ทางเลือกและทางรอดของสถาปนิกไทย

ขยายการลงทนุในธรุกจิประเภทนี ้รวมทัง้ธรุกจิบนัเทงิราคา

ไม่สูง เช่น โรงภาพยนตร์  โบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ ก็ยัง

คงเป็นกิจกรรมบันเทิงที่สนองตอบกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน

เมืองใหญ่ที่พอจะมีก�าลังซื้ออยู่บ้าง พบว่าผู้ลงทุนมีการ

ปรับปรุงกิจการประเภทนี้ให้เป็นธุรกิจบันเทิงครบวงจร 

เป็นต้น

  

นอกจากนัน้ ในขณะที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตและงาน

ออกแบบก่อสร้างอยู่ในภาวะซบเซา ถือเป็นโอกาสอันดีที่

บริษัทหรือส�านักงานสถาปนิกจะสนับสนุนให้บุคลากร

เสริมสร้างความรู ้ในแขนงต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วย

พัฒนาการให้บริการด้านวิชาชีพ อาทิ ความรู้ด้านการ

ประเมินอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง การประหยัด

พลงังานในอาคาร และกฎหมายอสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น

ภาพที่ 39:  อาคารที่ท�าการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 40:  อาคารที่ท�าการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 41:  เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน

บรรณานกุรรม

ผสุด ี ทพิทสั, ชยับรูณ์  ศริธินะวฒัน์ และวมิลรตัน์  อสิระธรรมนญู.  

2553.  สถาปัตยกรรมหลงั พ.ศ. 2540 : วกิฤตการณ์และ

ทางเลือกของสถาปนกิไทย.  กรุงเทพมหานคร: สมาคม

สถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.


