
๑. อาคารในประเทศไทย 
ยุคสถาปัตยกรรมแบบ
ดั้งเดิม  และการเริ่มเข้าสู่ยุค
สถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่
Buildings in Thailand. 
The traditional architecture  
and modern architecture.     

ประเทศไทยอยู่ในโซนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ทวีปเอเชีย  ตั้งอยู่เขตร้อนชื้น บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร 

ซึง่มอีณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปีประมาณ ๓๐ องศาเซลเซยีส โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ช่วงเดอืน มนีาคม - พฤษภาคม อณุหภมูสิงูถงึ ๓๕-๓๙ 

องศาเซลเซียส สมัยก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ก่อนสถาปัตยกรรม

ใหม่ (ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกและอเมริกา) เข้ามา   

อาคารในสมัยนั้นแต่ละประเภท เช่น วัง, วัด และบ้านอยู่

อาศยั มลีกัษณะทัว่ไปทีส่ามารถระบายความร้อน และป้องกนั

แดดและฝนได้เป็นอย่างดี  ด้วยรูปแบบที่โปร่งโล่ง  ลักษณะ

อาคารอยู่อาศัยส่วนใหญ่ขนาด ๒ ชั้น ส่วนที่พักอาศัยและ

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๒๓

ทัศนะเรื่องการใช้พลังงาน ในอาคาร
และสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

Symposium on the use of energy in buildings 
and architecture in Thailand.

นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี

สถำปนิกช�ำนำญกำรพิเศษ  ส�ำนักสถำปัตยกรรม



สถาปัตยกรรมทั้งหมดอยู่ชั้น ๒ ของอาคาร ชั้นล่างจะมีเพียง

เสาและบันไดที่ทอดขึ้นสู่ชั้น  ๒  ใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ

ทั้งหมด เช่น ไม้  อิฐ  และส่วนของหลังคาใช้ ฟาก หรือจาก 

ใบไม้แห้งนำามามัดรวมกันใช้เป็นวัสดุมุง  หรือกระเบื้องดินเผา  

รปูแบบอาคารในสมยันัน้มคีวามเหมาะสมต่อการระบายความ

ร้อนสำาหรับอาคาร  ได้เป็นอย่างดี 

  สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในประเทศไทย

สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ (Modern Architect) เริ่มเข้ามามี

บทบาท จากสถาปนกิชาวตะวนัตกทีก่ระทรวงโยธาธกิารว่าจ้าง

ในสมัยนั้น และสถาปนิกชาวไทยที่จบการศึกษาจากประเทศ

อเมริกาและยุโรป กลับมาพัฒนาประเทศไทย ตามลักษณะ

ของวฒันธรรมและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  สอดคล้องกบักจิกรรม 

รูปแบบใหม่ ในภาคการบริการของรัฐและภาคธุรกิจการ และ

การบริการในภาคเอกชน

  ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๘- พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ.๒๐๐๐) เกิด

สถาบันการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรมแห่งแรกที่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และได้เพิม่ขึน้อกีอย่างต่อเนือ่งนบั ๑๐ แห่ง โดย

สามารถผลิตสถาปนิก จวบจนถึงปัจจุบัน  มีจำานวนไม่น้อย

กว่า ๑๒,๐๐๐ คน  ในปัจจุบันสถาปนิกรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการ

ศึกษาและปลูกฝังแนวทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และเดิน

ตามแนวโน้มของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น โดยได้รับอิทธิพล

ความคิดด้านสถาปัตยกรรมจากอเมริกาและยุโรป อย่าง 

แน่วแน่และจริงจัง รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในอาคารที่เรียกว่า  “อาคารสมัยใหม่ ” 
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๒. บริบท และการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่ออาคารและ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
Context and changes that 
affect buildings and 
architecture in Thailand.
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และในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ประชาคม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ๑ ๐  ป ร ะ เ ท ศ (  A E C 

๒ ๐ ๑ ๕  A S E A N  E c o n o m i c  C o m m u n i t y ) 

ทำาให ้ เกิดการเป ็นตลาดเดียวกันของอาเซียน ส ่งผล 

ให้เกดิการลงทนุ  การเคลือ่นย้ายแรงงาน  และการเคลือ่นย้าย

ในภาคธรุกจิ  และการบรกิาร  ของประชากรในกลุม่ AEC ซึง่มี

ประมาณ  ๖๐๐  ล้านคน คิดเป็น ๙%  ของประชากรโลก  และ

มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน ๒๐ ปี ถึง ๓๗% 

 ประเทศไทย ที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นลำาดับที่ 

๓ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) รองจากสิงคโปร์และ

มาเลเซยี ประเทศไทยม ีGNP/ประชากรประมาณ ๕๐๐๐  US/

ประชากร/ปี (สิงคโปร์ GNP/ประชากร ประมาณ ๔๔,๐๐๐ 

US/ประชากร/ปี ส่วนลาว, พม่า, กัมพูชา ๑,๑๐๐ - ๘๐๐ US/

ประชากร/ปี) ขณะที่ประเทศไทยมีตำาแหน่งทำาเลที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจ 

ขนาดเล็ก อาทิเช่น เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา และ 

มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานจำานวนมากจากประเทศ 

เหล่านี้ เข้าสู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน 

 สำาหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีอัตราความเจริญ

เติบโตของประเทศอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ ๔-๖% ต่อปี  

แต่ยังนับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็ก เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศทางตะวนัตกและมคีวามจำาเป็นทีต้่อง

พึ่งพาเทคโนโลยีอาคารขั้นสูง จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เช่น กลุ่มประเทศทางตะวันตก และอเมริกา 
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๓. บทสรุป
Main Considerations to 
Assist Thailand in Energy  
Efficiency and Environmental          
Friendly Design.
๓.๑) ด้านการลงทุนในงานอาคารและสถาปัตยกรรม   

 อาคารและสถาปัตยกรรม ของประเทศตะวันตก

และอเมริกา  (กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว) เป็นไปตามความ

ต้องการพืน้ทีใ่ช้สอยทีอ่ยูอ่าศยัและภาคธรุกจิ ได้รบัการพฒันา

ทัง้รปูแบบและวธิกีารก่อสร้างให้เหมาะสมกบับรบิทในปัจจบุนั

และอนาคต  อาทิเช่น  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  วิธีการและ

เทคโนโลยี  อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับด้านเศรษฐกิจ, แรงงาน  

เกิดเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอาคาร ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์

แบบ “ส�าเรจ็รปู” หรอื Dry  Process มาประกอบเป็นตวัอาคาร  

ซึง่สามารถลดการใช้แรงงานทีม่รีาคาสงู  และลดระยะเวลาใน

การก่อสร้าง  เช่น การใช้เหล็ก  อลูมิเนียมและกระจก อุปกรณ์

สำาเร็จรูปในการป้องกันความร้อนเป็นต้น มีการศึกษาค้นคว้า  

และปรับปรุงการใช้พลังงานภายในอาคาร (การปรับอุณหภูมิ 

ร้อน/เย็น)  ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบสุขาภิบาลของเสีย 

ที่ทันสมัยเหมาะสม  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก  

ที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ในประเทศไทย รูปแบบการพัฒนาการอาคาร 

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบสำาหรับอาคาร สถาปนิก

และวศิวกรในประเทศไทย เดนิตามแนวโน้มในการพฒันาด้าน

อาคาร  สถาปัตยกรรมและเทคโนโลย ี(Trend of Architectural 

and Building) อย่างจรงิจงั  และดจูะลมืคดิไปว่า ประเทศไทย

เป็นเพียงประเทศกำาลังพัฒนา (มีขนาดเศรษฐกิจ ขนาดเล็ก)  

ความคุ้มค่าเหมาะสมในการนำาเข้าเทคโนโลยีการก่อสร้าง

อาคาร  และการจดัตดิตัง้ระบบต่างๆ ภายในอาคาร  ตามแบบ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว   ถ้านำามาศึกษาพิจารณาแล้ว  ผลของ

ประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าในการลงทุน  อาจจะไม่คุ้มค่า

และไม่เหมาะสมเท่ากับสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของอาคาร  และ

สถาปัตยกรรมทีม่อียูเ่ดมิ  ทีส่ามารถลดค่าใช้จ่าย  เมือ่ใช้ระบบ

การก่อสร้าง  “แบบก่อ และหล่อ” หรือ Wet Process  โดย

การใช้วัสดุ อิฐ คอนกรีต แบบหล่อ  และแรงงานราคาไม่สูง 

จะสามารถลดการลงทุน  อาคารมีลักษณะป้องกันความร้อน

ได้ดีกว่า  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จากการเปรียบเทียบ

การผลิต CO๒ สำาหรับงานก่อสร้างทั้ง  ๒  ระบบ) 

๓.๒) ด้านแรงงานการก่อสร้างอาคาร 

 อาคารและสถาปัตยกรรมในเมอืงไทย  มคีวามพร้อม

ด้านแรงงาน ราคาถกูทีม่ ี รวมถงึการเคลือ่นย้ายของแรงงาน ที่

จะเข้ามาสูป่ระเทศไทย  ของประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิ 

(AEC ๒๐๑๕)  ประเทศไทยจะมีแรงงานราคาถูก เข้ามา 

เสริมระบบการก่อสร้างอาคารอีก เป็นจำานวนมาก 

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๒๗



๓.๓) ด้านการพัฒนารูปแบบอาคาร  และสถาปัตยกรรม

ในเมืองไทย 

 รูปแบบของอาคาร  และสถาปัตยกรรม “แบบก่อ 

และหล่อ” หรือ Wet Process  ยังมีความเหมาะสมสำาหรับ

ประเทศไทย และสามารถพัฒนาโดยประยุกต์รวมกับการ

ใช้วัสดุสำาเร็จรูป และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำาหรับอาคาร 

เป็นอาคาร และสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม สวยงาม และมี 

อัตลักษณ์เฉพาะ  นอกจากนี้ผู้อภิปรายเห็นว่า สถาปนิกใน

เมอืงไทย จำาเป็นต้องพจิารณารปูแบบ และความเหมาะสมและ 

องค์ความรู้ของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม อาทิเช่น การจัดการ

ด้านการระบายอากาศ Ventilation ความโปร่งโล่ง การใช้วสัดุ

ก่อสร้าง นำามาร่วมในการพัฒนาอาคารและสถาปัตยกรรม  

ให้มลีกัษณะเฉพาะตวั เป็นแบบอย่างทีน่่าภมูใิจต่อไป 

๓.๔) ด้านการเลือกรับเทคโนโลยีส�าหรับอาคาร 

 อาคารและสถาปัตยกรรมในเมืองไทย  จำาเป็นต้อง

ซื้อสินค้าเทคโนโลยีสำาหรับอาคาร (ด้านประหยัดพลังงาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ในราคาสูงกว่าประเทศผู้ผลิต

เทคโนโลยี ดังนั้น สถาปนิกและวิศวกรในเมืองไทยควรเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มากกว่าความทันสมัย  และพิจารณา

ศึกษา ค้นคิดและพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับอาคารที่ราคา 

ไม่แพง  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อใช้ในประเทศต่อไป 

๓.๕) ด้านการขอรับการสนับสนุนจากประเทศผู้น�าด้าน

เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อมส�าหรับอาคาร 

 ประเทศผู้นำาด้านเทคโนโลยีสำาหรับอาคาร(ประเทศ

พฒันาแล้ว) สมควรให้ความช่วยเหลอืต่อประเทศกำาลงัพฒันา  

โดยจำาหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีให้โดยไม่หวังกำาไร หรือ

ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านการ

ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับอาคาร 

ให้กับประเทศกำาลังพัฒนา เนื่องจากการที่อยู่ในสังคมโลก

เดียวกัน  ที่จำาเป็นต้องดูแลสภาพแวดล้อมโลก ให้ดำารงอยู่กับ

มนุษย์ชาติสืบต่อไป 

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING๒๘




