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อาคารบ้านเรอืน ตึกสูงเสียดฟ้า ท่ีถูกมนุษย์แข่งขันกันสรา้งอย่างเรง่รบีเพ่ือ

ผลทางธุรกิจ อาจเปรยีบได้ด่ังโรงงานผลิตของเสียท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ และอาจเป็น

ต้นเหตุแห่งความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน หลายคนได้เริ่ม

ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมี

หลากหลายแนวทางปฏิบัติ หน่ึงในน้ันคือการสรา้งอาคารท่ีเปน็มิตรกับสภาพแวดล้อม 

“อาคารเขียว” (Green Building) โดยให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดการใช้

พลังงานท่ีสรา้งมลภาวะในระยะยาว 

หนังสือ “อาคารเขียว” (Green Building) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา 

พุฒิไพโรจน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นหนังสืออีกเล่มท่ีครอบคลุมองค์ความรูใ้นเรือ่งน้ี โดยได้

กล่าวถึงมาตรฐานอาคารเขียวท่ีมีใช้ท้ังหมดในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลในการเลือกและ

ปัจจัยท่ีใช้เพ่ือวิเคราะห์ระบบแสงสว่างและวัสดุ ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ส าหรับสถาปนิกและผู้ มี ส่วนเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารท่ีเป็นมิตรกับ

สภาพแวดล้อม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานวิชาการของ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ ท่ีเกิดจากการส่ังสมความรู ้ประสบการณ์ 

และน าความรู้ดังกล่าวมากล่ันกรองเป็นหนังสือวิชาการ “อาคารเขียว” (Green 

Building) เล่มน้ี และคณะฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กับ

สถาปนิก นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ัวไป 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์  คุณค้าช ู

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
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เพราะการออกแบบอาคาร จะต้องประสานองค์ความรู้ท่ีหลากหลายเข้าไว้

ด้วยกัน ท้ังทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ฯลฯ ท าให้การออกแบบอาคาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพจรงิเป็นเรือ่งไม่ง่ายส าหรบันักออกแบบอาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

โลกยุคปัจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีการก่อสรา้งก าลังก้าวหน้าขึ้นไปเรือ่ย ๆ การใช้เทคโนโลยี

ฝืนพลังของธรรมชาติมากขึ้นเรือ่ย ๆ จนหลายครัง้ธรรมชาติได้ส่งพลังเอาคืนกับเหล่า

มนุษย์ท่ีใช้เทคโนโลยีน้ัน 

ท าให้กระแสการออกแบบอาคารท่ีต้องเข้าใจและเข้าถึงพลังธรรมชาติ  

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับธรรมชาติกลายเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้มีปัญญาและความ

รับผิดชอบทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติตาม ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีเป็นกระแสความดี 

ท่ีส าคัญคือเรือ่งของ “อาคารเขียว” ท่ีจะต้องออกแบบโดยค านึงถึงสรรพส่ิงรอบตัว

รอบอาคาร ต้ังแต่ลักษณะของการวางผัง รูปแบบอาคาร วัสดุ ท่ีใช้  ร่วมกับ

องค์ประกอบของธรรมชาติ ท้ังด้านแสงสว่าง ความช้ืน กระแสลม ฯลฯ เพราะเม่ือ

ประสานส่ิงเหล่าน้ีเข้าไว้ด้วยกัน ก็จะเกิดอาคารท่ี  “เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ แทนนักออกแบบไทย

ท้ังหลาย ท่ีท่านอาจารย์ได้ท าการวิจัย ค้นคว้า ประมวล และควบแน่นองค์ความรูแ้ละ

ความน่ารู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและธรรมชาติ เป็นหนังสือมีค่า “อาคารเขียว (Green 

Building)” ท่ี เป็นหนังสือท่ีอ่านง่าย เข้าใจง่าย แต่มีองค์ความรอบรู้ครบถ้วน  

มีมาตรฐาน ซ่ึงสามารถน าเอาไปใช้และปฏิบัติได้จริง  เ พ่ือสร้างสรรค์งาน

สถาปัตยกรรมท่ีมีค่าเพ่ือความสุขของผู้ใช้อาคารท่ีไม่ท ารา้ยธรรมชาติ 

ขอขอบคุณและเป็นก าลังใจ ท้ัง ผู้ เ ขียน ผู้ อ่าน และผู้ปฏิบั ติตามแนว 

ของหนังสือเล่มน้ี ท่ีได้ช่วยกันรกัษาส่ิงแวดล้อม อนุรกัษ์พลังงาน และรกัษาโลกใบน้ี

เอาไว้ครบั 

 

นายยอดเย่ียม เทพธรานนท์ สถ.๓๔๔ ว. 

ราชบัณฑิต 

  



 

อาคารเขียว  ค 

คํานํา 

 
หนังสือ อาคารเขียว เล่มนี�เกิดจากความคิดที�มีผู้เชิญให้ไปบรรยายภาพรวม

เกี�ยวกับอาคารเขียวเป&นเวลาหลายป' ซึ�งพบว่าผู้ที�สนใจอาคารเขียว มีทั�งที�เป&น
ผู้ออกแบบ และไม่ใช่ผู้ออกแบบ แต่ทํางานด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง  
การควบคุมงาน ผู้รบัเหมาก่อสรา้ง ผู้จําหน่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ ดังนั�น จึงต้องการให้
หนังสือเล่มนี� นําเสนอในภาพรวมของอาคารเขียวให้แก่ผู้ที�สนใจที�มีความรูแ้ตกต่าง
กันในหลายสาขาอาชีพ ด้วยภาษาที�เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างและภาพประกอบ 
เพื�อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ�งขึ�น  

เนื�อหาในหนังสือเล่มนี� ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป&นภาพรวมของการ
ประเมินอาคารเขียวในระบบต่าง ๆ คือ LEED, WELL, Green Mark, TREES และ 
DGNB ซึ�งมีการใช้ในประเทศไทยอยู่ในบทที� 1-6 และส่วนหลัง บทที� 7-8 จะเป&นเรื�อง
แนวทางการออกแบบระบบแสงสว่าง และการเลือกใช้วัสดุ ซึ�งเป&นเนื�อหาที�สถาปนิก  
มัณฑนากร และผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้ความสนใจมาก โดยได้วิเคราะห์ให้เห็นความ
หลากหลายของวิธีการพิจารณา และค่าทางเทคนิคที�ควรรู้จัก ส่วนในบทที�  9  
เป&นบทสรุป ซึ�งได้วิเคราะห์เปรยีบเทียบระหว่างทั�ง 5 ระบบ  

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี� จะช่วยให้ผู้ที�สนใจด้านอาคารเขียว มีความเข้าใจ
ในเนื�อหาที�ชัดเจนขึ�น ได้รบัประโยชน์ในการทํางาน และทําให้ผู้ที�สนใจอาคารเขียวใน
ระบบใดระบบหนึ�งที�กล่าวในหนังสือเล่มนี� สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ�มเติมด้วยตนเอง
ได้รวดเร็วขึ�น และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีญา มหัทธนทวี และ รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท สุรโิยธนิ 
ที�ได้อ่านทบทวนอย่างละเอียด และให้ข้อแนะนําอันเป&นประโยชน์ทําให้หนังสือเล่มนี� 
มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 
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Email: drpantuda@gmail.com 

 



 

 

 

 



 

อาคารเขียว  จ 

สารบญั 
หน้า 

ค านิยม  ...................................................................................................................................... ก 

ค าน า  ...................................................................................................................................... ค 

สารบัญ  ...................................................................................................................................... จ 

1.  อาคารเขยีวคืออะไร ............................................................................................................... 1 

1.1 ผลกระทบท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ .............................................. 3 

1.2 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ .................................................................... 6 

1.3 ผลกระทบในด้านการใช้ทรพัยากร ........................................................................... 8 

1.4 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต .......................................................................................... 8 

1.5 แนวทางการออกแบบ ก่อสรา้ง และใช้งานอาคารเขียว ...................................... 8 

1.6 การพัฒนาท่ีย่ังยืน........................................................................................................ 11 

1.7 กระบวนการออกแบบอาคารเขียว ...........................................................................13 

2.  LEED เกณฑ์อาคารเขียวของประเทศสหรฐัอเมรกิา ..................................................... 17 

2.1  LEED BD+C เกณฑ์ส าหรบัอาคารก่อสรา้งใหม่และการปรบัปรุงใหญ่ ........... 19 

2.2 LEED O+M เกณฑ์ส าหรบัอาคารเดิมท่ีอยู่ระหว่างการใช้งาน .......................... 30 

3.  WELL Building Standard มาตรฐานสุขภาวะในอาคาร .......................................... 41 

3.1  การตรวจวัดสมรรถนะอาคารตามจรงิ .................................................................. 48 

3.2  เน้ือหาของเกณฑ์ WELL v.1 ในภาพรวม .............................................................. 49 

3.3  WELL v2. ..................................................................................................................... 67 

4.  BCA GREEN MARK มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสิงคโปร ์........................... 73 

4.1  BCA Green Mark NRB: 2015 มาตรฐานอาคารเขยีวส าหรบัอาคาร     

ก่อสรา้งใหม่ ท่ีไม่ใช่อาคารพักอาศยั ...................................................................... 76 

4.2  BCA Green Mark ENRB: 2017 มาตรฐานอาคารเขียวส าหรบัอาคาร           

ท่ีมีอยู่เดิม ท่ีไม่ใชอ่าคารพักอาศยั ......................................................................... 101 



ฉ อาคารเขียว 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

5.  TREES เกณฑ์ประเมินอาคารเขยีวของประเทศไทย ................................................. 129 

5.1  ระบบ TREES NC / CS เกณฑ์ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่

ของประเทศไทย ........................................................................................................ 131 

5.2  ระบบ TREES-EB v1.0 เกณฑ์การออกแบบอาคารระหว่างการใช้งาน......... 141 

6.  DGNB เกณฑ์การประเมินอาคารเขยีวของประเทศเยอรมนี .................................... 151 

7.  ระบบแสงสวา่ง .................................................................................................................. 173 

7.1  การออกแบบเพ่ือใชแ้สงธรรมชาติ ......................................................................... 175 

7.2  แสงสวา่งกับสุขภาพ ................................................................................................. 187 

7.3  การออกแบบระบบไฟฟา้แสงสวา่ง ....................................................................... 193 

7.4  การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร ............................................................... 201 

8.  การเลือกวัสด ุ...................................................................................................................... 211 

8.1  การเลือกใช้วสัดท่ีุมีปรมิาณสารอินทรย์ีระเหยงา่ยต่า ....................................... 213 

8.2  การเลือกใช้วสัดุท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่า..................................................... 219 

9.  บทสรุป ............................................................................................................................... 229 

บรรณานุกรม .......................................................................................................................... 239 

ดรรชนีค าค้น ........................................................................................................................... 243 

ประวัติผู้เขียน.......................................................................................................................... 245 

 

  



 

อาคารเขียว  1 

1.  อาคารเขียวคืออะไร 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  





 

อาคารเขียว  3 

1.  อาคารเขียวคืออะไร 
 

ได้มีผู้อธิบายความหมายของอาคารเขียว ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะคล้าย ๆ กัน  

แต่ความหมายท่ีผู้เขียนเห็นว่าส้ันและครอบคลุมดี คือ การอธิบายความหมาย 

โดยสภาอาคารเขียวโลก (World Green Building Council) ซ่ึงอธิบายไว้ดังน้ี 

อาคารเขียว คือ อาคารซ่ึงออกแบบ ก่อสร้าง หรือมีการใช้งานอาคาร   

ท่ีสามารถลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อสภาพภูมิอากาศ 

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ สงวนรกัษาทรพัยากรอันมีค่าและท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

ลักษณะของอาคารเขียว จึงประกอบด้วยคุณภาพหลายด้านท่ีเชื่อมโยง 

กับนิยามความหมายข้างต้น  

1.1 ผลกระทบที่มีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1)  พลังงานที่ใช้ในอาคาร - อาคารเขียว จะเป็นอาคารประหยัดพลังงาน 

เพราะการใช้พลังงานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซ่ึงมีคารบ์อน

เป็นส่วนประกอบ เม่ือเผาไหม้ก็จะปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ออกมา ย่ิงมีการ

พัฒนาและใช้พลังงานฟอสซิลมาก ก็จะย่ิงท าให้เกิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มากตาม

ไปด้วย ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ไอน้า และ ก๊าซเรอืนกระจกอ่ืน ๆ ท่ีปกคลุม

ช้ันบรรยากาศ ช่วยท าให้โลกได้รบัประโยชน์ คือ ลดความรุนแรงของความรอ้นจาก

รงัสีอาทิตย์ท่ีโลกได้รบั แต่เน่ืองจากปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีมีมากเกินไป 

ท าให้ความรอ้นท่ีโลกดูดซับไว้จากรงัสีอาทิตย์และคายออกมาไม่สามารถสะท้อนกลับ

ออกไปนอกช้ันบรรยากาศได้ เกิดการสะสมอยู่ใต้ช้ันบรรยากาศและท าให้อุณหภูมิโลก

สูงข้ึน ปัจจุบันอุณหภูมิอากาศได้สูงเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส แล้ว เม่ือเปรยีบเทียบกับ

ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และความพยายามในปัจจุบัน คือ ควบคุมไม่ให้อุณหภมิูสูง

เกิน 2 องศาเซลเซียส มิฉะน้ันอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนน้ีจะกระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่าง

มหาศาล เช่น ระดับน้าทะเลท่ีสูงขึ้น ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมซ่ึงเกิดผลต่อเน่ือง

ไปยังการผลิตอาหาร เป็นต้น 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เป็นหน่ึงในก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษย์

ท่ีถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตซ่ึงมี 7 ชนิด คือ  

 ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) 

 ก๊าซมีเทน (CH4) 
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 ก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N20) 

 ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HFC) เป็นก๊าซท่ีใช้ในสารท าความเย็น

ของระบบปรับอากาศ เช่น น้ายา R-134a ท่ีน ามาใช้แทน CFC และ 

HCFC 

 ก๊าซเพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (PFC) 

 ก๊าซซัลเฟอรเ์ฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

 ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) 

 โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะมี

สัดส่วนท่ีมากกว่าก๊าซอ่ืน ๆ (รูปท่ี 1-1) และมีอายุอยู่ในช้ันบรรยกาศยาวนานต้ังแต่  

5-200 ปี 

 

รูปที ่1-1  ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากรายงานของ IPCC (2014) 

(ท่ีมา: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data) 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้ให้สัตยาบันในความตกลงปารีส (Paris 

Agreement) ในปี ค.ศ. 2016 โดยรฐับาลไทยได้ก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืน

กระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงาน 

ขนส่ง ป่าไม้ 

 

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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2)  พลังงานในการเดินทาง - เน่ืองจากการพิจารณาผลกระทบของอาคาร

เขียว เป็นการพิจารณาโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคาร ซ่ึงเริม่ต้ังแต่การเลือกท่ีต้ัง

อาคาร ดังน้ัน อาคารเขียวจึงมักพิจารณาโอกาสในการลดการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์จากการเดินทางมายังอาคารซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใช้พลังงาน

ฟอสซิล โดยการส่งเสรมิการเลือกท่ีต้ังท่ีผู้ใช้อาคารสามารถเดินทางโดยใช้ระบบขนส่ง

มวลชนได้ หรอื ใช้รถจักรยาน ใช้รถไฟฟา้ เป็นต้น  

3)  พลังงานสะสมรวม (Embodied Energy) - ในการด าเนินงานเพ่ือท่ีจะได้

อาคารส าหรบัใช้งานน้ัน จะประกอบด้วยกิจกรรมต้ังแต่การขุดวัตถุดิบ (Extraction) 

จากธรรมชาติ ขนส่งน ามายังโรงงานเพ่ือผลิตเป็นวัสดุก่อสรา้ง และขนส่งวัสดุไปยัง

สถานท่ีก่อสรา้ง และก่อสรา้ง ซ่ึงเป็นขบวนการท างานท่ีต้องใช้พลังงานท้ังส้ิน ไม่ว่า 

จะเป็น ไฟฟ้า น้ามัน แก๊ส และผลสุดท้ายก็คือการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 

พลังงานสะสมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เรยีกว่า Embodied Energy ส่วนคารบ์อนสะสมจาก

ขบวนการน้ี คือ Embodied Carbon ดังน้ันอาคารเขียว จึงมีการพิจารณาการใช้

พลังงานสะสม หรือ คาร์บอนสะสม โดยมีการก าหนดขอบเขตในการพิจารณา

ประเ มินวัฏ จักรชีวิต  (Life Cycle Assessment, LCA) ของวัสดุ ก่อสร้าง  เช่น  

ถ้าพิจารณาแค่จากการขุดวัสดุไปจนถึงผลิตเป็นวัสดุในโรงงานท่ีพร้อมจะน าไป

จ าหน่าย (Manufacturing) จะเรยีกว่า ขอบเขตจาก Cradle to Gate แต่ถ้าพิจารณา

คารบ์อนต้ังแต่ขุดวัตถุดิบไปจนถึงข้ันรือ้ถอนหรอืเลิกใช้ (End of Life) จะเป็นขอบเขต

จาก Cradle to Grave (รูปท่ี 1-2) และ ถ้าพิจารณาต้ังแต่เริม่ขุดวัตถุดิบไปจนเลิกใช้

และสามารถน าซากไปรไีซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เรยีก Cradle to Cradle  

 



 

6 อาคารเขียว 

 

รูปที ่1-2  การประเมิน LCA แบบ Cradle to Grave 

(ท่ีมา: https://www.rollandinc.com/sustainability/life-cycle-analysis/) 

 

1.2 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

 การก่อสรา้งอาคารจะต้องเกิดบนท่ีดิน ดังน้ัน การเลือกท่ีต้ังซ่ึงมีความอุดม

สมบูรณ์ทางธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ีเพาะปลูกช้ันดี (รูปท่ี 1-3) พ้ืนท่ีแหล่งน้าขนาดใหญ่  

ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมาก ดังน้ัน อาคารเขียวจึงค านึงถึงการเลือกท่ีต้ัง  

โดยให้หลีกเล่ียงการสรา้งผลกระทบ ในอาคารเขียวบางระบบถึงมีเกณฑ์ว่าจะต้องเปน็

อาคารท่ีสร้างบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้ว (เช่น ไม่สามารถท าโครงการในท่ีดินอันเกิดจาก 

การถมทะเลหรอืรุกล้าเข้าไปในแหล่งน้าขนาดใหญ่) 

 นอกจากน้ีแล้ว การก่อสรา้งและการใช้งานอาคาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อีกหลายอย่าง เช่น การท าลายหน้าดินท่ีอุดมสมบูรณ์

เพ่ือก่อสรา้ง การท าพ้ืนท่ีดาดแข็ง เช่น ลานจอดรถขนาดใหญ่แทนพ้ืนดินเดิม ท าให้

น้าฝนซึมลงดินไม่ได้และไหลพาส่ิงสกปรกต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ การเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิอากาศในบรเิวณท่ีต้ัง ซ่ึงเกิดจากการใช้พ้ืนผิวแข็งโดยรอบอาคารและ 
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ท่ีตัวอาคารเอง อาคารเขียว จะเป็นอาคารท่ีค านึงถึงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติ 

ให้มากท่ีสุด เช่น การเลือกท่ีดินซ่ึงอาจจะเคยมีปัญหาปนเปื้ อนมลพิษมาก่อน 

(Brownfield) (รูปท่ี 1-4) จนพืชไม่สามารถเติบโตได้และน ามาฟื้นฟู เป็นต้น 

 

 

รูปที ่1-3  ควรหลีกเล่ียงการสรา้งอาคารเขยีวในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดี 

(ท่ีมา: https://www.staradvertiser.com/sponsored-content/prime-farmland-offers-myriad-of-

business-opportunities/) 

 

 

รูปที ่1-4  พ้ืนท่ีซ่ึงเคยมีการพัฒนามาก่อนซ่ึงอาจจะมีการปนเปื้ อน (Brownfield)  

เปน็พ้ืนท่ีซ่ึงควรเลือกเพ่ือสรา้งอาคารและฟื้นฟูดิน 

(ท่ีมา: https://www.ringwood.gov.uk/call-brownfield-sites-new-developent/?date1=2017) 

https://www.staradvertiser.com/sponsored-content/prime-farmland-offers-myriad-of-business-opportunities/
https://www.staradvertiser.com/sponsored-content/prime-farmland-offers-myriad-of-business-opportunities/
https://www.ringwood.gov.uk/call-brownfield-sites-new-developent/?date1=2017
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1.3 ผลกระทบในด้านการใช้ทรพัยากร 

  ดังได้กล่าวมาข้างต้น การก่อสร้างอาคารต้องมีการขุดหรือน าทรัพยากร 

ใหม่ ๆ มาใช้ อาคารเขียวจึงมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงทรพัยากรในท่ีน้ี รวมถึง น้า วัสดุต่าง ๆ รวมท้ัง ไม้ การใช้ทรพัยากร

อย่างประหยัดก็มีผลต่อเน่ืองถึงการเกิดขยะต่าง ๆ ก็จะน้อยลง รวมท้ังหากมีวิธีการ

ออกแบบท่ีเหมาะสมท าให้ไม่เหลือเศษในการก่อสรา้งก็จะย่ิงช่วยลดขยะลงได้อีก  

นอกจากน้ี อาคารเขียวยังให้ความส าคัญต่อขบวนการผลิตวัสดุในลักษณะ

ของวงจรปิด (Closed Loop Production) คือ ขบวนการผลิตท่ีมีการน าเศษซากวัสดุ

เหลือท้ิงหรอืของใช้แล้วน ากลับเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ด้วยการรไีซเคิล ไม่ปล่อยให้

กลายเป็นขยะ 

1.4 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

  ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร ท้ังในการท างาน การเรยีน 

หรอืการพักอาศัย ดังน้ัน คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคารจึงมีความส าคัญต่อ

คุณภาพชีวิตโดยตรง ต้ังแต่คุณภาพอากาศ ซ่ึงจะต้องมีความสะอาด โดยมีการ

ออกแบบให้มีการป้องกันมลพิษจากภายนอกเข้ามาในอาคาร ป้องกันการเกิดและ

กระจายมลพิษท่ีเกิดในอาคาร การระบายอากาศเพ่ือไล่อากาศเสียและมลพิษท่ีมีอยู่

ในอาคารออกไป การออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความสบายแก่ผู้ใช้อาคาร ท้ังความ

สบายเชิงอุณหภาพ ทางสายตา และทางเสียง รวมท้ังการสร้างความผ่อนคลาย 

ทางอารมณ์หรือจิตใจ ท าให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาพท่ีดี สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.5 แนวทางการออกแบบ ก่อสรา้ง และใช้งานอาคารเขียว 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงว่าอาคารเขียวน้ัน ประกอบด้วยลักษณะหลาย

ด้านท่ีเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การใช้

ทรพัยากร และคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็น “เป้าหมาย” ของอาคารเขียว แต่การด าเนินงาน

ไปสู่เป้าหมายจ าเป็นต้องอาศัย “แนวทางในการปฏิบัติ” ท่ีชัดเจน จึงจะท าให้เกิดการ

ขับเคล่ือนสู่เป้าหมายน้ันได้ แนวทางดังกล่าว จะถูกจัดท าในรูปของ ข้อก าหนด หรอื 

เกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติ 
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 แนวทางในการปฏิบัติ หรอื เกณฑ์ส าหรบัการออกแบบ ก่อสรา้ง และใช้งาน

อาคารเขียวน้ัน อาจแบ่งได้ เป็น 3 แบบ คือ 

 1.) เกณฑ์ที่พฒันาขึ้นเพือ่ใช้เป็นกฎหมายอาคารเขียว ในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดให้อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีตาม 

ท่ีก าหนด หรือ อาคารบางประเภท เช่น อาคารราชการ จะต้องออกแบบให้เป็น 

อาคารเขียว ตัวอย่างเช่น  International Green Conservation Code (IgCC) (รูปท่ี 

1-5) เคยก าหนดให้การออกแบบตามมาตรฐาน ASHRAE 189.1 - Standard for the 

Design of High-Performance Green Building Design เป็นทางเลือกหน่ึงของ 

การออกแบบท่ีสอดคล้องกับกฎหมายอาคารเขียว IgCC ได้ และต่อมาก็ได้น า

มาตรฐาน ASHRAE 189.1-2017 มาใช้เป็นส่วนหน่ึงของ IgCC 2018  

ลักษณะของเกณฑ์ประเภทน้ี มักจะประกอบด้วยข้อก าหนด ซึ่งครอบคลุม 

การเป็นอาคารเขียว ต้ังแต่การออกแบบผังบริเวณ เพ่ือลดผลกระทบจากท่ีต้ัง  

การออกแบบการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

การออกแบบคุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร การใช้วัสดุและทรพัยากร วิธีการ

ก่อสร้าง และการใช้งานอาคาร โดยจะไม่มีการจัดอันดับหรือให้คะแนนแก่อาคาร 

ท่ีสามารถท าได้ตามเกณฑ์ เน่ืองจากเป็นข้อกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า ข้อก าหนด 

ทุกเรื่องท่ีระบุจะต้องท าให้ผ่าน โดยยังมีความยืดหย่ ุนอยู่บ้าง โดยท าทางเลือก 

ให้ปฏิบัติเป็นทางเลือกท่ีใช้วิธีด าเนินการตามรายการท่ีก าหนด (Prescriptive 

Option) หรือทางเลือกท่ีใช้สมรรถนะ (Performance Option) เช่น ด้านพลังงาน  

ถ้าใช้ทางเลือกท่ีใช้สมรรถนะก็ต้องใช้การจ าลองพลังงาน หรอื ตัวอย่างของการเลือก

วัสดุถ้าใช้ทางเลือกสมรรถนะก็ใช้การค านวณ LCA (Life Cycle Assessment)  

ของอาคาร เป็นต้น  

นอกจากน้ีก็ยังมีตัวอย่างของกฎหมายอาคารเขียวอ่ืน ๆ เช่น CALGreen  

เป็นกฎมายอาคารเขียวของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นต้น  
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รูปที ่1-5  International Green Construction Code 

(ท่ีมา: https://www.iccsafe.org/building-safety-journal/bsj-dives/2018-international-green-

construction-code-released/) 

 

2.) เกณฑ์ที่พฒันาขึ้นเพือ่ใหก้ารรบัรองแก่หน่วยงานอ่ืน  เกณฑ์ในประเภท

น้ี อาจจะพัฒนาโดยองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร หรือ โดยหน่วยงานภาครัฐ  

เพ่ือสรา้งมาตรฐานสูงกว่าระดับท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรบัเจ้าของอาคารท่ีมีความ

สมัครใจ  การให้การรบัรองโดยท่ัวไป จะมีการแบ่งเป็นระดับ ตามความสามารถ เช่น 

ระดับผ่าน ระดับเงิน ทอง หรือ แพลติน่ัม หน่วยงานท่ีให้การรับรองอาจจะเป็น

หน่วยงานเดียวกับหน่วยงานท่ีพัฒนาเกณฑ์ หรือ คนละหน่วยงานแยกหน้าท่ีกัน เช่น 

USGBC (U.S. Green Building Council) เป็นผู้พัฒนาเกณฑ์ LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) แต่ผู้ให้การรับรองอาคาร คือ GBCI (Green 

Building Certification Inc.) เป็นต้น เกณฑ์ในลักษณะน้ี อาจจะเรียกว่า เป็นระบบ

ประเมินอาคารเขียว (Green Building Rating Systems) ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นหลาย

ระบบ ตามประเภทของอาคาร หรือ ประเภทของงาน เช่น งานออกแบบอาคาร  

งานตกแต่งภายใน เป็นต้น  

การให้การรับรองก็มีท้ังแบบ Static คือ ให้แล้วไม่มีการหมดอายุ กับแบบ 

Dynamic คือ มีหมดอายุ ต้องต่ออายุอยู่ตลอด ทุก 3-5 ปี เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

อาคารน้ันยังคงรกัษาความเป็นอาคารเขียวอยู่   

เกณฑ์อาคารเขียวประเภทน้ี ได้มีการพัฒนามายาวนาน ประมาณ 30 ปี แล้ว 

เริ่มจาก Building Research Establishment (BRE) ของประเทศอังกฤษ พัฒนา 

https://www.iccsafe.org/building-safety-journal/bsj-dives/2018-international-green-construction-code-released/
https://www.iccsafe.org/building-safety-journal/bsj-dives/2018-international-green-construction-code-released/
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BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) ต้ังแต่ ค.ศ. 1990 โดยเริม่จากเกณฑ์ส าหรบัการออกแบบส านักงาน หลังจาก

น้ันก็เริม่พัฒนาเกณฑ์ส าหรบัอาคารประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

ในปี ค.ศ. 1992 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ก็ได้มีการต้ังหน่วยงาน คือ U.S. Green 

Building Council ซ่ึงเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร พัฒนาเกณฑ์การ

ประเมินอาคารเขียว ท่ีเรยีกว่า LEED และได้ให้การรบัรองอาคารท่ีใช้ออกแบบตาม

มาตรฐาน LEED ในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ใน

โลก รวมท้ังประเทศไทย ก็ได้มีการพัฒนาระบบการรบัรองอาคารเขียวของตนเอง 

เพราะการขอการรับรองเป็นอาคารเขียวจากหน่วยงานต่างประเทศน้ัน ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายมากพอสมควร 

3.) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินตนเอง เกณฑ์อาคารเขียวประเภทน้ี

อาจจะเป็นการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครฐั เพ่ือส่งเสรมิและเผยแพรแ่นวทางในการ

ออกแบบอาคารเขียว แต่ไม่ได้ท าหน้าท่ีให้การรบัรอง ตัวอย่าง ของเกณฑ์ประเภทน้ี 

เช่น คู่มือการออกแบบอาคารเขียวภาครัฐ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Green 

Government Office Design Guidelines, G-GOODs) ส าหรบั สถาปนิกและวิศวกร

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้เป็นแนวทางการออกแบบอาคารภาครฐัท่ีอยู่ใน

ความรบัผิดชอบ และเผยแพรใ่ห้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปใช้ได้ 

เกณฑ์ ECO-Village ส าหรับการออกแบบอาคารพักอาศัยผู้ มีรายได้น้อย ของ 

การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น  

ส าหรบัในหนังสือเล่มน้ี จะกล่าวถึงระบบประเมินอาคารเขียว ในลักษณะท่ี 2 

คือ เกณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือให้การรบัรองแก่หน่วยงานอ่ืนเท่าน้ัน โดยเลือกบางระบบท่ี

พบว่ามีการใช้ในประเทศไทย  

1.6 การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ความ ย่ัง ยืน (Sustainability) หรือ  การพัฒนาท่ี ย่ั งยืน  (Sustainable 

Development) หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของคนในรุน่

ปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความต้องการของคนในรุน่หลัง  

ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีแปลมาจาก Our Common Future (1987) หรอื ท่ีมักเรยีก

กันว่า Brundtland Report ท่ีอธิบายวา่“Sustainable development is 
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development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน จะครอบคลุมพ้ืนฐานท่ีส าคัญใน 3 ด้าน (Triple 

Bottom Line) (รูปท่ี 1-6) คือ ความย่ังยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน

เศรษฐกิจ แนวทางของอาคารเขียวท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย เกณฑ์สมัครใจท่ีให้

การรบัรองแก่หน่วยงานอ่ืน หรอื คู่มืออาคารเขียวส าหรบัใช้เป็นแนวทางการออกแบบ

เพ่ือประเมินตนเอง ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ต่างก็อธิบายว่าระบบของตนให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังส้ิน เพียงแต่ว่าน้าหนักใน 3 ด้าน อาจจะไม่ได้แบ่งเท่ากัน 

เพราะแต่ละระบบถูกสร้างมาจากบริบทของแต่ละประเทศท่ีมีปัญหาท้ัง 3 ด้าน ท่ี

อาจจะมีความรุนแรงแตกต่างกัน ดังน้ัน ค าว่าอาคารเขียว และอาคารย่ังยืนจึงมักใช้

แทนกันได้ 

 

รูปที ่1-6  หลักการพ้ืนฐาน 3 ด้าน ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(ท่ีมา: https://conceptdraw.com/a2058c3/p1/preview/640) 

 

แต่ เ ม่ื อก ล่าว ถึง ส่ิ ง ท่ี เป็นผ ลิต ภัณฑ์  บางครั้ งค าว่ า  “เ ขี ยว ” (Green) 

และ    “ความย่ังยืน” (Sustainability) น้ัน อาจจะไม่ได้มีความหมายตรงกันทีเดียว 

โดย   “เขียว” มักจะเป็นการใช้กับส่ิงท่ีมีความส าคัญกับเรือ่งของส่ิงแวดล้อมมาก เช่น 

ผลิตภัณฑ์เขียว หรอื สีเขียว (Green Product) ผู้พูดมักจะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์น้ันใน

ขบวนการผลิตมีการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้า เกิดขยะและส่ิงของสู่ส่ิงแวดล้อม

น้อยกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยอาจจะไม่ได้พิจารณากว้างไปถึงว่า การผลิตน้ันได้มีการ

https://conceptdraw.com/a2058c3/p1/preview/640
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จ้างแรงงานอย่างไร มีความเป็นธรรมหรอืไม่ และราคาของผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์ท่ีมี

ความคุ้มค่าหรอืไม่ เป็นต้น 

1.7 กระบวนการออกแบบอาคารเขียว 

 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าขอบเขตของการเปน็อาคารเขียวน้ันกว้างมาก โดยรวม

ท้ังเรื่อง ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีเป็นเป้าหมาย ดังน้ันกระบวนการ

ออกแบบอาคารเขียวจึงแตกต่างจากอาคารท่ัวไป จึงต้องอาศัยการรว่มมือท างานกัน

ระหว่างผู้เก่ียวข้องในโครงการทุกฝา่ยต้ังแต่ข้ันต้นของการออกแบบ 

 ผู้ท่ีมีส่วนท าให้โครงการอาคารเขียวเกิดข้ึนได้ และยังด าเนินต่อไปในข้ันการ

ใช้งานอาคาร คือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของโครงการ หรอื ผู้บรหิารระดับสูง ท่ีเป็นผู้ตัดสินใจของ

หน่วยงานน้ัน ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ท่ีสนใจในเรือ่งของอาคารเขียวทุกวันน้ี ส่วนหน่ึง

ก็เพราะว่า TOR (Term of Reference) หรอื โจทย์ของการออกแบบได้ก าหนดมาแล้ว

ว่าต้องการให้เป็นอาคารเขียว ดังน้ัน ผู้ออกแบบและทุกคนท่ีเก่ียวข้องในขบวนการ

อาคาร ท้ังผู้รบัเหมา ผู้บรหิารโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ก็จะต้อง

พยายามท าให้ได้ โดยพยายามเข้าใจว่าข้อก าหนดเกณฑ์ของระบบน้ัน ๆ คือ อะไร 

ต้องท าอะไร และ ไม่ท าอะไรท่ีเป็นข้อห้าม 

 วิธีการด าเ นินงานท่ีต้องใช้การร่วมมือกันท างานต้ังแต่ เริ่ม ต้น เป็น

กระบวนการออกแบบท่ีเรียกว่า Integrative Process โดยจะต้องจัดท าความ

ต้องการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนของเจ้าของโครงการ (Owner’s Project 

Requirement, OPR) ให้ชัดเจน ต้ังแต่เริม่ต้นงานออกแบบ ซ่ึงก็เป็นเอกสารคล้ายกับ

การก าหนดโปรแกรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Program) แต่

เม่ือพูดถึงโปรแกรมในการออกแบบคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเอกสารท่ีระบุว่า

โครงการน้ีมีห้องอะไรบ้างและขนาดก่ีตารางเมตรเท่าน้ัน แต่โปรแกรมในการ

ออกแบบจะเป็นเอกสารท่ีก าหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพด้วย  

เม่ือทราบความต้องการของ OPR ชัดเจนแล้ว ก็ต้องประชุมรว่มกันระหว่างผู้

ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เพ่ือหากลยุทธ์ในการออกแบบท่ีจะสามารถบรรลุผลตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด หรอื อาจจะพูดง่าย ๆ ว่าจะท าคะแนนได้จากเกณฑ์ข้อไหน ของมาตรฐานท่ี

ก าลังใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ซ่ึงผลจากการประชุมของทีมงาน และได้

แนวทางรว่มกันแล้ว ก็ท าบันทึกเป็นหลักฐานในการออกแบบ (Basis of Design) ไว้ 
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เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน และใช้ตรวจสอบตลอดขบวนการท างาน โดย OPR น้ีจากจุด 

ต้ังต้น ยังสามารถปรับเปล่ียนได้ เม่ือโครงการได้พัฒนาไปและชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง

อาจจะเกิดจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ  ข้อจ ากัดอ่ืนด้านพ้ืนท่ี ประเด็น

ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีควรให้ความส าคัญเพ่ิมเติม ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการออกแบบก็ได้ 

ซ่ึงจะเห็นว่า การท างานแบบเดิมท่ีสถาปนิกท าหน้าท่ีเปน็ผู้เล่นท่ีมีบทบาทหลัก

ในการสรา้งสรรค์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้ามารบัช่วงท างานต่อ ๆ กัน ในแบบเดิมน้ันจะ

เป็นเรือ่งยากท่ีจะใช้ในการออกแบบอาคารเขียว 

 นอกจากน้ันการออกแบบอาคารเขียวก็มีเกณฑ์ท่ีต้องใช้การวิเคราะห์ท่ีต้อง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่งหลายเรือ่ง เช่น การวิเคราะห์พลังงาน การจ าลองแสงสว่าง 

การจ าลองการไหลของลม การค านวณ Life Cycle Assessment (LCA) การค านวณ 

Life Cycle Cost (LCC) ตามแต่ระบบอาคารเขียวน้ัน ๆ จะก าหนด และระดับการ

รบัรองท่ีต้องการ ซ่ึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ท่ีคนเดียวจะถนัดวิเคราะห์หมดทุกเรือ่ง 

ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าความมุ่งม่ันของเจ้าของงาน และการใช้ Integrative 

Design Process (รูปท่ี 1-7) ในการรว่มมือกันของผู้ท่ีเก่ียวข้อง คือ กุญแจส าคัญของ

การท าอาคารเขียว 

 

 

รูปท่ี 1-7   Integrative Design Process 

(ท่ีมา: https://www.slideshare.net/cleanedison/cleanedison-leed-green-associate-exam-overview-

and-green-building-basics) 

https://www.slideshare.net/cleanedison/cleanedison-leed-green-associate-exam-overview-and-green-building-basics
https://www.slideshare.net/cleanedison/cleanedison-leed-green-associate-exam-overview-and-green-building-basics
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สรุป 

อาคารเขียว เป็นอาคารท่ีออกแบบ ก่อสรา้ง และใช้งาน ซ่ึงมีเป้าหมายของ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ การด าเนินงาน

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจจะเป็นการใช้

กฎหมายอาคารเขียวบังคับ การให้การรบัรองอาคารเขียวตามความสมัครใจ หรอื ท า

เป็นคู่มือเพ่ือประเมินตนเอง โดยกระบวนการในการท าอาคารเขียว จะต้องใช้หลัก

การบูรณาการหาแนวทางออกแบบรว่มกันจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ข้ันต้นของ

การท างาน 

เอกสารอ้างอิง 

แกรี,่ สติกซ์ และคนอ่ืน ๆ. คณะผู้แปลจากบัณฑิตวทิยาลัยรว่มพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม. ทางเลือกพลังงานเพ่ือดับโลกรอ้น Energy’s Future Beyond 

Carbon. กรุงเทพ: วี วิชช์ ส านักพิมพ์, 2550. 

กรมองค์การระหว่างประเทศ. ความตกลงปารสี: ก้าวส าคัญของการด าเนินการด้าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ. เข้าถึงได้

จาก  http://www.mfa.go.th/thai_inter_org 

องค์การก๊าซเรอืนกระจก. กิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดก๊าซเรอืนกระจก. เข้าถึงได้จาก 

http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=7&s2=18&sub3=sub3 

ASHRAE. ASHRAE Green Guide - The Design, Construction. 5th Edition. 

Atlanta: 2018. 

The Intergovernmental of Climate Change (IPCC). Climate Change 2014 - 

Mitigation of Climate Change. Available from 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ 

What’s the difference between green and sustainable building? Available 

from https://www.iotacommunications.com/blog/ 
World Commission on Environment and Development. Our Common 

Future. Oxford: Oxford University Press. 1987.

http://www.mfa.go.th/thai_inter_org/th/services#:~:text=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%20(Paris%20Agreement,%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=7&s2=18&sub3=sub3
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.iotacommunications.com/blog/difference-between-green-and-sustainable-building/
https://archive.org/details/ourcommonfuture00worl
https://archive.org/details/ourcommonfuture00worl
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2.  LEED 

เกณฑ์อาคารเขยีวของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2.1  LEED BD+C 

เกณฑ์ส าหรบัอาคารก่อสรา้งใหม่และการปรบัปรุงใหญ่ 
         

LEED BD+C หรือ  LEED for Building Design and Construction เ ดิม

เกณฑ์ระบบน้ีเรยีก LEED for New Construction (LEED NC) เป็นเกณฑ์ส าหรบัการ

ก่อสรา้งอาคารใหม่ และรวมถึงการปรบัปรุงอาคารเดิมท่ีถือว่าเป็นการปรบัปรุงใหญ่ 

(Major Renovation) เป็นเกณฑ์ประเภทแรกท่ี USGBC พัฒนาขึ้นก่อนเกณฑ์ประเภท

อ่ืน ซ่ึงเหมาะส าหรบัการก่อสรา้งอาคารส านักงาน หรอืการปรบัปรุงอาคาร ท่ีมีการ

ปรบัเปล่ียนระบบปรบัอากาศใหม่ท้ังหมด ก็ถือว่าเป็นการปรบัปรุงใหญ่ได้ ในระบบน้ี 

ประกอบด้วยเน้ือหา 9 หมวด (Categories) ดังน้ี 

หมวดที่ 1  กระบวนการเชิงบูรณาการ (Integrative Process) ในหมวดน้ี 

ไม่มีเกณฑ์บังคับส าหรับอาคารส านักงาน และประเภทอ่ืน ๆ แต่จะมีเกณฑ์บังคับ

ส าหรบัสถานพยาบาล เรยีก Intergrative Project Planning and Design  

แต่ท่ีจะอธิบายในข้อน้ี เป็นเกณฑ์ส าหรบัอาคารท่ัวไปท่ีไม่ใช่สถานพยาบาล 

คือ การก าหนดให้วิเคราะห์ทางเลือกในการออกแบบ ต้ังแต่ข้ันแบบร่างเพ่ือหา 

แนวทางการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า  ก่อนท่ีจะพัฒนาแบบไปสู่ 

ข้ันรายละเอียด เพ่ือหาทางประสานประโยชน์ของการออกแบบในด้านต่าง ๆ  

เข้าด้วยกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านพลังงาน ผู้ออกแบบจะต้องจ าลองรูปทรงของอาคารอย่างง่าย ๆ ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยต้องประเมินกลยุทธ์ในการออกแบบ

อย่างน้อย 2 ทางเลือก ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี  

 สภาพที่ต้ังอาคาร  วิเคราะห์ร่มเงา แสงสว่างภายนอกอาคาร พ้ืนท่ี

ดาดแข็ง พื้นท่ีปลูกต้นไม้ สภาพท่ีดินข้างเคียง 

 รูปทรงอาคารและการวางทิศทางตัวอาคาร   วิเคราะห์ว่ารูปทรง

อาคารท่ีต่างกันหรอืการวางแนวอาคารท่ีต่างกัน ส่งผลต่อภาระในการปรบัอากาศ 

ท่ีแตกต่างกันอย่างไร 
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 ลักษณะเปลือกอาคาร  ประเมินความหนาของฉนวนท่ีเหมาะสม 

สัดส่วนพ้ืนท่ีหน้าต่างต่อพ้ืนท่ีผนังรวม (Window to Wall Ratio, WWR) ลักษณะ

กระจกท่ีใช้ การกันแดดให้หน้าต่าง หาว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลต่อการใช้พลังงาน

อย่างไร 

 ระดับความส่องสว่าง ประเมินอิทธิพลของค่าการสะท้อนแสงของผิว

วัสดุภายในอาคารท่ีมีต่อระดับความส่องสว่างในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 ขอบเขตสภาวะสบาย การต้ังอุณหภูมิในการปรับอากาศ และค่าตัว

แปรท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะสบาย หาทางท าให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสบายได้ในช่วงของ

ขอบเขตสภาวะสบายท่ีกว้างขึ้น 

 ความต้องการโหลดไฟฟ้าของเครือ่งใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ (plug 

and process load needs) หาวิธีการลดพลังงานอันเน่ืองมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ต่าง ๆ เช่น นโยบายการเลือกซ้ืออุปกรณ์และเครือ่งใช้ท่ีกินไฟน้อย 

 การวางโปรแกรมในการใช้งานอาคาร (Programmatic and 

Operational Parameters) เป็นการวิ เคราะห์ตัวแปรมีผลต่อการลดพลังงาน  

อันเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนวิธีใช้งานอาคาร เพ่ือท าให้พ้ืนท่ีอาคารลดลง  เช่น 

ออกแบบให้พ้ืนท่ีเดียวกันสามารถเปล่ียนไปใช้งานได้หลาย ๆ อย่าง การเปล่ียน

ตารางเวลาท างาน การปรับขนาดพ้ืนท่ีท างานต่อคน  นโยบายท างานโดยไม่

จ าเป็นต้องมาท่ีท างาน (Teleworking Policy) 

ผู้ออกแบบจะต้องท าสรุปบันทึกว่าการวิเคราะห์ดังกล่าว มีผลต่อการ

ออกแบบและการก าหนดรูปทรงอาคารอย่างไร ไว้ในเอกสารความต้องการของ

เจ้าของโครงการ (Owner Project Requirement, OPR) และเอกสารหลักการ

ออกแบบ (Basis of Design, BOD) 

 ปัจจุบันมีโปรแกรมการออกแบบหลายโปรแกรม สามารถวิเคราะห์การใช้

พลังงานในข้ันแบบร่างได้อย่างรวดเรว็ (รูปท่ี 2.1-1) เช่น โปรแกรม REVIT, Sefaira 

เป็นต้น 



 

อาคารเขียว  21 

 
 

        รูปที ่2.1-1  ตัวอย่างการวิเคราะห์พลังงานในข้ันแบบรา่ง 
ด้วยโปรแกรม REVIT 

(ท่ีมา: ผู้เขียน)  
 

ด้านการใช้น้า ให้พิจารณาหาแนวทางลดการใช้น้าประปา ซ่ึงอาจจะต้องใช้

ความคิดเห็นท้ังจากภูมิสถาปนิก สถาปนิก วิศวกรสุขาภิบาล และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแล

อาคาร ต้ังแต่การเลือกพันธ์ ุไม้ท่ีต้องการน้าน้อย การค านวณปรมิาณน้าส าหรบัพันธุ์

ไม้ท่ีเลือกไว้ และปรมิาณน้าท่ีสามารถน ามาใช้แทนนา้ประปาได้ เช่น น้าฝน หรอื น้าใช้

แล้วท่ีสกปรกน้อย (Grey Water) เช่น น้าล้างมือ เป็นต้น  

        หมวดที่ 2  ย่านท่ีต้ังและการขนส่ง เป็นหมวดท่ีไม่มีเกณฑ์บังคับ ว่าด้วยการ

เลือกท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงควรอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชน ใกล้เส้นทางรถจักรยาน เพ่ือลด

ความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ และจัดท่ีจอดรถจักรยาน (รูปท่ี 2.1-2) ตามจ านวนผู้ใช้

อาคารด้วยวิธีค านวณตามท่ีเกณฑ์ก าหนด การลดพ้ืนท่ีจอดรถในโครงการท่ีมากเกิน

จ าเป็น การส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ท่ีปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์

ท่ัวไป โดยก าหนดให้จัดท่ีจอดรถส าหรับรถยนต์ประเภทน้ีเป็นพิเศษ การจัดให้มีท่ี

ชารจ์ประจุส าหรบัรถยนต์ไฟฟา้ 
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รูปที ่2.1-2  การจัดพื้นท่ีจอดจักรยานท่ีปลอดภัย (ไม่จ าเปน็ต้องเป็นหอ้ง) 

และใกล้ทางเขา้หลักในระยะท่ีก าหนด 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

        หมวดที่ 3  ท่ีต้ังอย่างย่ังยืน มีเกณฑ์บังคับ 1 ข้อ คือ 

              1)   ต้องจัดให้มีแผนการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

                   เป็นหมวดท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบผังบรเิวณ ก าหนดให้มีพ้ืนท่ี

เปิดโล่งท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวส าหรบัปลูกต้นไม้ ลดการใช้พ้ืนท่ีดาดแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิใน

บรเิวณท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงเป็นสาเหตุของเกาะความรอ้นในเมือง การออกแบบพ้ืนผิว

ภายนอกอาคารให้น้าฝนซึมลงดินได้ เพ่ือลดปริมาณน้าฝนไหลนองออกนอกพ้ืนท่ี

โครงการ ซ่ึงในการออกแบบอาคารก็จะคิดในลักษณะท่ีประสานความต้องการ 

(Synergy) ท้ังเรือ่งพ้ืนท่ีเปิดโล่ง การลดเกาะความรอ้นในเมือง การจัดการน้าฝน คือ

รวมความต้องการของหลายข้อเกณฑ์ (Credits) เข้ามาในงานออกแบบเดียวกันหรอื

พ้ืนท่ีออกแบบเดียวกันก็ได้ (รูปท่ี 2.1-3)  

การเลือกชนิดของดวงโคมภายนอกอาคารท่ีมีท่ีบังแสงมิให้ส่องขึ้นสู่ท้องฟ้า 

รบกวนสัตว์ท่ีหากินในเวลากลางคืน ออกแบบโคมภายนอกอาคารให้มีความสว่างและ

ระยะติดต้ังท่ีเหมาะสม ไม่สาดแสงล้าเข้าไปรบกวนยังบรเิวณข้างเคียง  
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รูปที ่2.1-3  การออกแบบพ้ืนท่ีเปิดโล่งภายนอก  

ท่ีมีต้นไม้ลดความรอ้นให้พ้ืนท่ีดาดแข็ง (Heat Island Reduction)  

และมีพ้ืนท่ีสวนรบัน้าฝน และใช้คอนกรตีซึมน้า (Rain Water Management) 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

หมวดที่ 4   การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์บังคับ 3 ข้อ คือ 

              1)   ต้องใช้น้ารดน้าต้นไม้น้อยกว่าเกณฑ์ฐาน (Baseline)  แนว

ทางการออกแบบ คือ การเลือกพืชท่ีใช้น้าน้อย  

              2)   ต้องใช้ปริมาณน้าในอาคาร ซ่ึงรวมการใช้น้าในโถส้วม โถ

ปัสสาวะชาย ก๊อกน้าในห้องน้าส่วนตัว และในห้องน้ารวม ก๊อกอ่างล้างจาน   ฝักบัว

อาบน้า ต้องต่ากว่าเกณฑ์ฐาน                

3)   มีการติดต้ังมิเตอรน์้าประจ าอาคาร 

           ถ้าสามารถลดปรมิาณน้าประปาท่ีใช้ในโถส้วม โถปัสสาวะชาย ก๊อกน้า ได้ต่า

กว่าค่าฐาน ก็จะได้รบัคะแนนเพ่ิม ซ่ึงในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมีการน าโถปัสสาวะ

ชายชนิดไม่ใช้น้า  (รูปท่ี 2.1-4) มาใช้ในสถานท่ีซ่ึงผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เช่น  

ค่ายทหาร สนามกีฬา ในประเทศไทยก็เคยพบว่ามีการน ามาใช้บ้าง แต่เจ้าของอาคาร

บางแห่งไม่ค่อยนิยมใช้ อาจจะเป็นเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ี

ดักกล่ินอยู่โดยตลอด และผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติว่าใช้น้าล้างจะดีกว่า  

 ส าหรบัก๊อกน้าในห้องน้ารวมต้องมีอัตราการไหลไม่เกิน 1.9 ลิตร/นาที (lpm) 

ท่ี 415 กิโลปาสคาล (kPa) (รูปท่ี 2.1-5) 
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รูปที ่2.1-4  โถปัสสาวะชายชนิดไม่ใชน้า้ (Waterless Urinal) 

(ท่ีมา: http://www.trendir.com) 

 

 

รูปที ่2.1-5  ก๊อกนา้ในห้องน้ารวม (Public Lavatory Toilet)  

ต้องมีอัตราการไหลไม่เกิน 1.9 ลิตร/นาที  

ซ่ึงเป็นอัตราการประหยัดนา้สูงกว่าก๊อกท่ัวไป 

(ทีม่า: http://www.marvelcompany.com) 

http://www.trendir.com/
http://www.trendir.com/
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ส่วนในงานภูมิสถาปัตยกรรม ถ้าประหยัดน้าประปาได้มากกว่าเกณฑ์บังคับ 

ก็จะได้คะแนนเพ่ิมข้ึนตามปรมิาณผลประหยัด โดยการใช้พืชท่ีทนแล้ง การใช้ระบบ 

น้าหยด ใช้น้าฝน หรอื อุปกรณ์ท่ีตรวจวัดความชื้น (Moisture Sensor) ในดิน ท่ีช่วย

ควบคุมให้ไม่ต้องรดน้าโดยไม่จ าเป็น  

ส าหรบัการลดการใช้น้าในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) โดยมีการวิเคราะห์

คุณภาพน้าก่อนการออกแบบ การติดต้ังเครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity 

Meter) ท่ีหอผึ่งเย็น เพ่ือก าหนดปรมิาณน้าและสารเคมีท่ีต้องเติมเข้าไปและปรมิาณ

น้าท่ีต้องระบายออกได้อย่างเหมาะสม การติดต้ังมิเตอร์วัดน้าย่อยเพ่ือท าให้เข้าใจ

พฤติกรรมการใช้น้า และทราบปัญหาหากเกิดการรัว่ซึม 

        หมวดที่ 5 พลังงานและบรรยากาศ ในหมวดน้ีมีเกณฑ์บังคับถึง 4 ข้อ คือ 

              1)   จะต้องมีการท า Commissioning ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบ

ความถูกต้องของงานออกแบบและก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของ

โครงการ ซ่ึงจะต้องด าเนินงานโดยบุคคลท่ี 3     

              2)   การออกแบบอาคารให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าอาคาร 

ท่ีเป็นฐานเปรียบเทียบอย่างต่าร้อยละ 6 ส าหรับอาคารสร้างใหม่ และร้อยละ 3 

ส าหรบัอาคารเดิมท่ีปรบัปรุง  

              3)   ต้องมีการติดต้ังมิเตอรว์ัดพลังงานประจ าอาคาร 

              4)   ห้ามใช้สารท าความเย็นท่ีมี CFC   

            ในส่วนของเกณฑ์ท่ีมีคะแนน คือ การติดต้ังมิเตอรพ์ลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

การท า  Commissioning ท่ี มีการเฝ้าติดตามการใช้พลังงานและน้า  การท า  

Commissioning เปลือกอาคาร การใช้พลังงาน การซ้ือไฟฟา้ท่ีผลิตจากโรงไฟฟา้ท่ีใช้

พลังงานหมุนเวียน 

หัวข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ของระบบ LEED BD+C คือ สมรรถนะด้านพลังงาน

ข้ันสูง (Optimize Energy Performance) ซ่ึงมีคะแนนในข้อน้ีถึง 18 คะแนน โดย

คะแนนจะเพ่ิมข้ึนตามรอ้ยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีประหยัดได้ (Energy Cost 

Savings) เม่ือเทียบกับอาคารฐาน (Baseline) ซ่ึงใช้มาตรฐาน ASHRAE 90.1-2010 

ในส่วน Appendix G  

 หมวดที่ 6  วัสดุและทรพัยากร ในหมวดน้ีมีเกณฑ์บังคับ 2 ข้อ คือ 

1) ต้องจัดให้มีหอ้งเก็บขยะรไีซเคิล 
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              2)  มีการวางแผนเพ่ือจัดการขยะในการก่อสรา้ง 

              ในส่วนของเกณฑ์ท่ีมีคะแนน คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตมี

ข้อมูลแสดงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ข้ันการขุดวัตถุดิบจนถึงข้ันผลิตเสรจ็ซ่ึง

เรียกข้อมูลน้ีว่า Environmental Product Declaration (EPD) เลือกผลิตภัณฑ์ท่ี

แสดงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ การแสดงข้อมูลสารเคมีท่ีมีในผลิตภัณฑ์ และมีการ

จัดการก่อสรา้งท่ีสามารถลดปรมิาณขยะได้ในปรมิาณท่ีก าหนด  

        หมวดที่ 7   คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคารมีเกณฑ์บังคับ 2 ข้อ คือ 

              1)   คุณภาพอากาศข้ันต่าในอาคารซ่ึงก าหนดโดยอัตราการระบาย

อากาศท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 - 2010 

              2)   การควบคุมควันบุหรีใ่นอาคาร โดยจัดท่ีสูบบุหรี ่ห่างจากประตู

ทางเข้า และช่องเปิดต่าง ๆ อย่างน้อย 7.5 ม. (25 ฟุต) 

             ส าหรบัเกณฑ์ท่ีมีคะแนน จะเก่ียวข้องกับการออกแบบให้มีอัตราการระบาย

อากาศท่ีสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 อย่างน้อย 30% มีการเลือกใช้

วัสดุภายในอาคารท่ีมีการปลดปล่อยสารอินทรย์ีระเหยต่า การจัดการคุณภาพอากาศ

ในช่วงระหว่างงานก่อสรา้ง การตรวจประเมินคุณภาพอากาศในอาคารก่อนการเข้า

อยู่ การออกแบบอาคารให้อยู่ในช่วงสภาวะสบาย ตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2010 

หรอื มาตรฐาน ISO 7730: 2005 และ มาตรฐาน CEN 15251: 2007 การออกแบบให้

ได้รบัแสงสว่างธรรมชาติและไม่เกิดแสงจ้ามากเกินไป การออกแบบให้สามารถมอง

เห็นทิวทัศน์ท่ีมีคุณภาพ การออกแบบท่ีลดเสียงสะท้อนเสียงก้องในอาคาร  

       หมวดที่ 8   นวัตกรรม หากผู้ออกแบบสามารถท าคะแนนในบางหัวข้อ 

ท่ีก าหนดไว้ได้ดีเป็นพิเศษ ก็จะสามารถได้รบัคะแนนเพ่ิมเติมในหมวดน้ี และอาจจะ

ได้รบัคะแนนเน่ืองจากการท าในบางเรือ่งท่ีมีประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงไม่มีเกณฑ์

อยู่ในหมวด 1-7 ก็สามารถได้รับคะแนนในหมวดน้ีได้ รวมท้ังการท่ีมี LEED AP 

(Accredited Professional) ในโครงการ 

        หมวดที่ 9   การท าในส่ิงท่ีส าคัญส าหรับภูมิภาค (Regional Priority) คือ 

การท่ีผู้ออกแบบท าในบางหัวข้อซ่ึง LEED พิจารณาเห็นว่า เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ

ส าหรบัภูมิภาคซ่ึงเป็นท่ีต้ังโครงการ จนได้คะแนนในระดับท่ีก าหนดก็จะสามารถได้

คะแนนในส่วนน้ีเพ่ิมเติมอีกเรือ่งละ 1 คะแนนอัตโนมัติ  
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ตารางที่ 2.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ LEED v4. BD+C  

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที่ 1 กระบวนการออกแบบเชงิบูรณาการ 1 หมวดที่ 4 การใชน้้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 11 

หมวดที่ 2 ย่านที่ตั้งและการขนส่ง 16 Prereq 1 การลดการใช้น้านอกอาคาร บังคับ 

Credit 1 การมทีี่ตั้งอยู่ในชุมชนซึ่งได้ LEED 
ND 

16 Prereq 2 การลดการใช้น้าในอาคาร บังคับ 

Credit 2 การปกป้องที่ดินซึ่งอ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1 Prereq 3 การติดต้ังมาตรวัดน้าประจ าอาคาร บังคับ 

Credit 3 ที่ตั้งซึ่งมลี าดับความส าคัญเรง่ด่วน 2 Credit 1 การลดการใชน้้านอกอาคาร 2 

Credit 4 ที่ตั้งซึ่งโดยรอบมคีวามหนาแน่นและ
มกีิจกรรมหลากหลาย 

5 Credit 2 การลดการใชน้้าในอาคาร 6 

Credit 5 การเขา้ถึงระบบขนส่งที่มีคณุภาพ 5 Credit 3 การลดการใชน้้าในหอผึ่งเย็น 2 

Credit 6 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั
รถจักรยาน 

1 Credit 4 การติตตั้งมาตรวัดน้าย่อย 1 

Credit 7 การลดพื้นที่จอดรถ 1 หมวดที่ 5 พลังงานและบรรยากาศ 33 

Credit 8 รถยนต์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 1 Prereq 1 การตรวจสอบความถูกต้องตรงความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐาน 

บังคับ 

หมวดที่ 3 ที่ตั้งซึ่งยั่งยืน 10 Prereq 2 สมรรถนะด้านพลังงานข้ันต่า บังคับ 

Prereq 1 การป้องกันมลภาวะจากการก่อสรา้ง บังคับ Prereq 3 การติดมิเตอรว์ัดพลังงานประจ าอาคาร บังคับ 

Credit 1 การประเมนิที่ตั้งโครงการ 1 Prereq 4 การจัดการสารท าความเย็นข้ันพ้ืนฐาน บังคับ 

Credit 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อปกป้องหรอืฟื้ นฟูที่
อยู่อาศยัของสัตว์ 

2 Credit 1 การตรวจสอบความถูกต้องตรงความ
ต้องการขัน้สูง 

6 

Credit 3 การออกแบบพื้นที่เปิดโล่ง 1 Credit 2 สมรรถนะอาคารด้านพลังงานขัน้สูง 18 

Credit 4 การจัดการน้าฝน 3 Credit 3 การติดมเิตอรว์ัดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

1 

Credit 5 การลดความรอ้นที่เกิดจากที่ตั้ง
โครงการ 

2 Credit 4 มกีารลดการใชไ้ฟฟ้าชว่งความต้องการ
สูงสุด 

2 

Credit 6 มลภาวะทางแสง 1 Credit 5 การผลิตพลังงานหมนุเวียน 3 

   

Credit 6 การจัดการสารท าความเย็นขัน้สูง 1 
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ตารางที ่2.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ LEED v4. BD+C (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที่ 6 วัสดุและทรพัยากร 13 หมวดที่ 8 นวัตกรรม 6 

Prereq 1 การมีห้องส าหรบัเก็บขยะรไีซเคิล บังคับ Credit 1 นวัตกรรมในการออกแบบ 5 

Prereq 2 การวางแผนเพ่ือจัดการขยะก่อสรา้ง บังคับ Credit 2 การม ีLEED AP ในโครงการ 1 

Credit 1 การลดผลกระทบในวงจรชีวิตอาคาร 5 หมวดที่ 9 การท าในสิ่งที่ส าคัญส าหรบัภูมภิาค 4 

Credit 2 การใชว้ัสดุที่มีรายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2 Credit 1 Regional Priority : Specific 
Credit 

1 

Credit 3 การใชว้ัสดุที่เปิดเผยแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ 

2 Credit 2 Regional Priority : Specific 
Credit 

1 

Credit 4 การใชว้ัสดุที่เปิดเผยสารเคมทีี่ใชใ้นการ
ผลิต 

2 Credit 3 Regional Priority : Specific 
Credit 

1 

Credit 5 การจัดการขยะก่อสรา้ง 2 Credit 4 Regional Priority : Specific 
Credit 

1 

หมวดที่ 7 คณุภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 16   คะแนนรวม 110 

Prereq 1 คุณภาพข้ันต่าของอากาศในอาคาร บังคับ       

Prereq 2 การควบคุมควันบุหรี ่ บังคับ       

Credit 1 การส่งเสรมิคณุภาพอากาศในอาคาร
ขัน้สูง 

2       

Credit 2 การใชว้ัสดุที่ปลดปล่อยสารระเหยต่า 3       

Credit 3 การจัดการคณุภาพอากาศในชว่งการ
ก่อสรา้ง 

1       

Credit 4 การประเมนิคณุภาพอากาศในอาคาร 2       

Credit 5 สภาวะสบาย 1       

Credit 6 ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร 2       

Credit 7 แสงธรรมชาติในอาคาร 3       

Credit 8 ทิวทัศน์ที่มีคณุภาพ 1       

Credit 9 คณุภาพด้านเสียง 1       
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การวิเคราะห์ 

ส าหรับเกณฑ์การประเมินในประเภทอาคารใหม่ LEED BD+C v4 พบว่า

ฐานข้อมูลของ USGBC มีอาคารในประเทศไทยท่ีลงทะเบียนขอการรบัรองในปัจจุบัน 

(ค.ศ. 2020) ประมาณ 20 กว่าโครงการ ซ่ึงยังไม่มีโครงการท่ีได้รบัการรบัรอง โดยยัง

อยู่ในระหว่างก่อสรา้งและด าเนินการ แต่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มีอาคารท่ีได้รบั

การรบัรองด้วย LEED v.4 ไปหลายปีแล้ว ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าเกณฑ์น้ีมีความ

ยากมากในบรบิทของประเทศไทย โดยเฉพาะการหาวัสดุก่อสรา้งท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ 

เกณฑ์การเลือกท่ีต้ัง ในหัวข้อ-ท่ีต้ังโดยรอบมีความหนาแน่นและกิจกรรม

หลากหลาย (Surrounding Density and Diverse Uses) และหัวข้อ-เกณฑ์การเลือก

ท่ีต้ังท่ีสามารถเข้าถึงระบบขนส่งท่ีมีคุณภาพ (Access to Quality Transit) ก็ยังเป็น

เกณฑ์ท่ีมีคะแนนสูงมากเหมือนใน version 3 แม้จะมีเง่ือนไขท่ียากขึ้น โดยมีคะแนน

ถึงข้อละ 5 คะแนน ซ่ึงคะแนนในส่วนน้ีไม่เก่ียวข้องกับการออกแบบ แต่เก่ียวข้องกับ

การตัดสินใจของเจ้าของโครงการในการเลือกท่ีต้ัง ซ่ึงมีผลต่อระดับคะแนนเป็นอย่าง

มาก โดยสามารถท าให้อาคารท่ีมีลักษณะเหมือนกันแต่มีท าเลท่ีต้ังต่างกัน ได้รบัการ

รบัรองในระดับท่ีต่างกันได้โดยง่าย ดังน้ัน คะแนนท่ีได้สูงก็ไม่ได้สะท้อนการออกแบบ

เพียงอย่างเดียว และอาจจะได้คะแนนยากข้ึนไปอีกส าหรับอาคารท่ีต้ังอยู่ใน

ต่างจังหวัด  

สรุป  

เกณฑ์การออกแบบตามระบบ LEED BD+C v. 4 ข้างต้น เป็นการน าเสนอให้

เห็นภาพรวม เกณฑ์ดังกล่าวจะใช้รว่มกันส าหรบัอาคาร 8 ประเภท คือ 1) ส านักงาน  

2) ส านักงานให้เช่า 3) โรงเรียน 4) ร้านค้าปลีก 5) ศูนย์ข้อมูล 6) โกดังและศูนย์

กระจายสินค้า 7) โรงแรม และ 8) สถานพยาบาล ซ่ึงอาจจะมีคะแนนและข้อก าหนด 

ท่ีแตกต่างออกไปส าหรับอาคารแต่ละประเภท  ดังน้ัน ผู้ท่ีสนใจจ าเป็นต้องศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากคู่มือ (Reference Guide) LEED BD+C v4 โดยตรง 

เอกสารอ้างอิง 

U.S. Green Building Council. Reference Guide for Building Design and 

Construction v4. 2013 Edition. Washington D.C., 2013. 
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2.2 LEED O+M 

เกณฑ์ส าหรบัอาคารเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้งาน 

            

อาคารท่ีอยู่ระหว่างการใช้งาน หรอื อาคารท่ีมีอยู่เดิม หากต้องการท าให้เป็น

อ าค า ร เ ขี ย ว จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ กณฑ์  LEED O+M หรือ  LEED for Operation and 

Maintenance ซ่ึง version ปัจจุบัน คือ version 4.1 ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 100 

คะแนน (รูปท่ี 2.2-1) ส าหรบั LEED ใน version น้ีจะต่างจาก version 4 และต่างจาก 

LEED BD+C ตรงท่ีต้องผ่านคะแนนข้ันต่าของเกณฑ์บังคับด้วย ซ่ึงแต่เดิมเกณฑ์บังคับ

จะไม่มีคะแนน  

 

 

รูปที ่2.2-1  การสรุปภาพรวมของคะแนนท้ังหมด (Scorecard)  

ของ LEED V4.1 O+M 

(ท่ีมา: https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-existing-buildings-scorecard) 

https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-existing-buildings-scorecard
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หมวดที่ 1  ยา่นที่ต้ังและการขนสง่ (6-14 คะแนน) 

        หมวดน้ีประกอบด้วยเกณฑ์เพียงข้อเดียว และเป็นเกณฑ์บังคับ คือ สมรรถนะ

ในการขนส่ง (Transportation Performance) 

        โดยก าหนดให้ต้องท าการส ารวจการเดินทางของผู้ใช้อาคารอย่างน้อยปีละ  1 

ครัง้ เพ่ือหาว่าผู้ใช้อาคารประจ า เดินทางมาท างานไปและกลับด้วยวิธีใดในแต่ละวัน

ใน 1 สัปดาห์ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว รถประจ าทาง รถราง 

เป็นต้น เพราะแต่ละวิธีการเดินทางจะมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซ่ึงวัด

ในรูปก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าแตกต่างกัน จากผลการส ารวจวิธีการเดินทาง 

จะน า ม าค านวณด้วยวิ ธี ก า รของ  LEED ไ ด้ เ ป็ นคะแนน  Transportation 

Performance Score เป็นข้อบังคับท่ีต้องท าให้ได้ 40 จาก 100 คะแนนเป็นอย่างต่า 

และน า Transportation Performance Score ท่ีได้มาเทียบเป็นคะแนนท่ีได้รับ

ส าหรับการขอรับรอง LEED อีกทีหน่ึง ซ่ึงมีต้ังแต่ 6-14 คะแนน (Transportation 

Score 40 = 6 คะแนน) 

        หมวดที่ 2  ที่ต้ังซ่ึงยัง่ยนื (4 คะแนน) 

        คะแนนหมวดน้ีจะน้อย เพราะเป็นอาคารระหว่างการใช้งาน ไม่สามารถเลือก

ท่ีต้ังได้ จึงไม่มีเกณฑ์บังคับ มีแต่เกณฑ์เลือกท าท่ีมีคะแนนเพียง 4 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 

คือ 

        1)   การจัดการน้าฝน ลดปรมิาณน้าฝนออกนอกพ้ืนท่ีและจัดการคุณภาพน้า

ก่อน 

        2)   การลดเกาะความรอ้นจากหลังคา (รูปท่ี 2.2-2) และผิวท่ีไม่ใช่หลังคา เชน่ 

ทางเท้า ถนน 

        3)   การลดมลภาวะทางแสง หรอื แสงรบกวน 

        4)   การจัดการดูแลท่ีต้ัง เช่น จัดการพืชรุกราน (Invasive Species) หิมะ

น้าแข็ง เตรยีมแผนจัดการแมลงรบกวน ลดการใช้ปุ๋ย เป็นต้น 
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รูปที ่2.2-2  การลดความรอ้นจากหลังคา 

โดยใชว้ัสดท่ีุมีค่า Solar Reflectance Index (SRI) สูง 

(ส่วนสีขาวบนหลังคา) 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

หมวดที่ 3  ประสทิธภิาพการใช้น้า (6-15 คะแนน) 

        เป็นหมวดท่ีมีเกณฑ์เพียงข้อเดียวและเปน็เกณฑ์บังคับ คือ สมรรถนะการใช้นา้ 

(Water Performance Score) คือ จะต้องมีการติดต้ังมิเตอร์เ พ่ือวัดน้าประปา 

(Potable Water) ท่ีใช้ในอาคารและบริเวณโครงการ และท าการวัดทุกเดือน  

เป็นเวลา 12 เดือน (ใน version 3 วัดเพียง 3 เดือน) แล้วน าข้อมูลมาใส่ในโปรแกรม

ของ LEED เพ่ือค านวณหาค่า Water Performance Score จากน้ันน าผลท่ีได้มา

เทียบเป็นค่าคะแนนท่ีได้รบัจากตาราง โดยจะต้องได้ Water Performance Score 

ข้ันต่า 40 ซ่ึงเท่ากับ 6 คะแนน ถ้าได้ Water Performance Score 97 จะได้ 15 

คะแนน 

       

 



 

อาคารเขียว  33 

  หมวดที่ 4  พลังงานและบรรยากาศ (35 คะแนน) 

        หมวดน้ีมีเกณฑ์บังคับ 3 ข้อ คือ 

        1)   Energy Efficiency Best Management Practices - (ไม่มีคะแนน) คือ

จะต้องท า Energy Audit ตามวิธีการของ ASHRAE Procedures for Commercial 

Building Energy Audits หรอื มาตรฐานท่ีเทียบเท่า 

        2)   Fundamental Refrigerant Management - (ไม่มีคะแนน) 

        3)   Energy Performance - (33 คะแนน)  ทางโครงการจะต้องวัด ค่า

พลังงานทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน จากน้ันน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมของ LEED เพ่ือ

ค านวณหา  Energy Performance Score โดยจะต้องได้ข้ันต่า 40 คะแนน ซ่ึง

เทียบเท่ากับ 6.5 คะแนน จึงจะผ่านการประเมิน ถ้าได้ 99 = 33 คะแนน 

        เกณฑ์ท่ีไม่บังคับ มี 2 ข้อ คือ 

        1)   การจัดการสารท าความเย็นข้ันสูง (Enhanced Refrigerant 

Management) ซ่ึงพิจารณาจากค่าศักยภาพการท าลายโอโซน (Ozone Depletion 

Potential, ODP) และศักยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming 

Potential, GWP) (1 คะแนน) 

        2)   ความกลมกลืนกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Grid Harmonization) (1 คะแนน) 

เป็นการเตรยีมเพ่ือเข้ารว่มโปรแกรม Demand Response เพ่ือช่วยลดความต้องการ

ใช้ไฟฟา้ในช่วงท่ีระบบมีความต้องการสูงสุด (Peak Demand)  

        หมวดที่ 5  วสัดุและทรพัยากร (9 คะแนน) 

        ประกอบด้วยเกณฑ์บังคับ 3 หัวข้อ คือ 

        1)   นโยบายการจัดซ้ือ (ไม่มีคะแนน) เก่ียวกับการซ้ือวัสดุอุปโภค (Ongoing 

Consumable) ในประเภทท่ีก าหนด กระดาษ ตลับหมึกพิมพ์ ประเภทอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือ่งใช้ไฟฟา้ หลอดไฟ เป็นต้น  

        2)   นโยบายการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค (ไม่มีคะแนน) 

        3)   สมรรถนะในการจัดการขยะ (3-8 คะแนน) (รูปท่ี 2.2-3) 

             คือ ต้องมีห้องเก็บขยะรไีซเคิลท่ีแยกประเภท ได้แก่ กระดาษหลายชนิดปนกัน 

กระดาษลูกฟูก แก้ว พลาสติก และโลหะ มีท่ีท้ิงขยะแบตเตอรี ่และหลอดไฟ ต้องหา

ปรมิาณขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในรอบ 1 ปี และขยะท่ีสามารถส่งไปท่ีอ่ืนได้ นอกจากการ

น าไปถมท่ีท้ิงขยะ (Landfill) น าปรมิาณขยะดังกล่าวไปกรอกในโปรแกรมของ LEED 
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เพ่ือค านวณหา Waste Performance Score ซ่ึงจะต้องท าให้ได้ข้ันต่า 40 แล้ว

น ามาเทียบเป็นคะแนนท่ีได้รับ Waste Performance Score 30 = 3 คะแนน ถ้าได้ 

94 = 8 คะแนน 

        เกณฑ์ท่ีไม่บังคับ 1 ข้อ ได้แก่ 

        1)   การจัดซ้ือ (1 คะแนน) 

             เป็นการเลือกซ้ือวัสดุ และผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสามารถ

เลือกได้ว่าจะท าคะแนนจากทางเลือกใด ซ่ึงมี 4 ทางเลือก คือ วัสดุของใช้ส้ินเปลือง 

เช่น กระดาษ ต้องได้รบัการรบัรองจาก Forest Stewardship Council (FSC) (FSC 

เป็นองค์กรท่ีให้การรับรองการท าป่าไม้ท่ีได้มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม) 

แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบชาร์จได้หลายครั้ง (Rechargeable) วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร เครือ่งด่ืมต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 

 

 

รูปที ่2.2-3  การเตรยีมพ้ืนท่ีส าหรบัการแยกขยะแต่ละประเภทของผู้ใช้อาคาร  

เพ่ือให้สามารถน าไปค านวณหานา้หนักขยะ 

 

        หมวดที่ 6  คุณภาพสภาพแวดล้อมภายใน (22 คะแนน) 

        ประกอบด้วย เกณฑ์บังคับ 4 ข้อ คือ 

        1)   คุณภาพอากาศภายในอาคารข้ันต่า (ไม่มีคะแนน) 

        ต้องมีอัตราการระบายอากาศข้ันต่า ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2016 

        2)    การควบคุมควันบุหรี ่คือ ไม่มีการสูบบุหรีใ่นอาคาร (ไม่มีคะแนน) 



 

อาคารเขียว  35 

        3)    นโยบายท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ไม่มีคะแนน) 

        4)    สมรรถนะคุณภาพส่ิงแวดล้อมในอาคาร (8-20 คะแนน) 

             ส่ิงท่ีต้องด าเนินการในหัวข้อน้ี คือ การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 

และ/หรอื ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร เพ่ือหาค่า TVOC (Total Volatile 

Organic Compound) และ CO2 โดยต้องท าการส ารวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง น าค่า

คะแนนความพึงพอใจ และผลตรวจวัด TVOC และ CO2 มาใส่ในโปรแกรมของ LEED 

เพ่ือค านวณหา Human Experience Score ซ่ึงต้องได้ข้ันต่า 40 จาก 100 จากน้ัน

น ามาเทียบเป็นคะแนนท่ีได้รับ Human Experience Score 40 = 8 ถ้าได้ 98 = 20 

คะแนน 

        เกณฑ์ท่ีไม่บังคับ 2 ข้อ ได้แก่ 

        1)   การท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (1 คะแนน) 

                  เป็นการท าความสะอาดท่ีลดการใช้สารเคมี ซึ่งมี 4 ทางเลือก ได้แก่ 

              ทางเลือก 1  การประเมินประสิทธิภาพในการท าความสะอาด มีการ

ตรวจประเมินประจ าปี 

              ทางเลือก 2  มีระบบพรมดักฝุ่นตรงทางเข้าอาคาร ซ่ึงยาวตามทิศ

ทางเดินเข้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร 

              ทางเลือก 3  เครือ่งท าความสะอาด เช่น เครือ่งดูดฝุ่น เครือ่งขัดพ้ืน 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

              ทางเลือก 4  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น น้ายาท าความสะอาด 

ต้องได้รบัตรามาตรฐานรบัรองตามท่ีก าหนด 

        2)   การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ (1 คะแนน) 

              มี 2 ทางเลือก คือ 

              ทางเลือก 1  ด าเนินการเป็นแบบ in-house program 

              ทางเลือก 2 คือ มีสัญญาจ้างบรกิารก าจัดจากภายนอกท่ีได้รบัการ

รบัรอง จาก GreenPro, EcoWise, GreenShield หรอื บรษัิทท้องถ่ินท่ีมีการรบัรอง

ในระดับเทียบเท่า 
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 หมวดที่ 7  นวตักรรม (1 คะแนน) 

        เป็นการให้คะแนนกับการมี LEED AP O+M ในโครงการอย่างน้อย 1 คน และ 

สามารถท าคะแนนในเรื่องท่ีมิได้มีระบุไว้ในหมวดท่ีกล่าวมาท้ังหมด ซ่ึงสามารถดู

ตัวอย่างกลยุทธ์ท่ีสามารถได้คะแนนในข้อน้ีได้จาก Innovation Catalog ของ LEED 

หรอื เลือกท าคะแนนในหัวข้อท่ียังเป็น Pilot Credit คือ หัวข้อเกณฑ์ซ่ึงยังอยู่ในข้ันน า

รอ่งทดลองใช้ท่ี LEED มีรายการก าหนดไว้ 

 ส าหรับอาคารท่ีผ่านการรับรองประเภทอาคารใหม่ LEED BD+C หรือ

ประเภทงานตกแต่งภายใน LEED ID+C มาแล้ว จะสามารถเริม่เก็บข้อมูลเก่ียวกับการ

ใช้พลังงาน การใช้น้า การส ารวจต่าง ๆ มาใช้ใน Platform ท่ี USGBC พัฒนาขึ้นท่ีชื่อ 

Arc (รูปท่ี 2.2-4) เพ่ือดูสถานะท้ัง 5 ด้านของอาคาร และสามารถน าผลไปใช้ในการ

ขอรบัรองประเภท O+M ต่อ 

 

 

รูปที ่2.2-4  ตัวอย่างการประเมิน 5 ด้านของ LEED O+M v.4  

โดยใช ้Platform Arc 

(ท่ีมา: https://www.greenestbuilding.com/living-green/energy-atmosphere/arc-display/) 

 
  

https://www.greenestbuilding.com/living-green/energy-atmosphere/arc-display/
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ตารางที ่2.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ LEED v4.1 O+M 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที่ 1 ย่านที่ตั้งและการขนส่ง (Location and 
Transportation) 

14 หมวดที่ 5 วัสดุและทรพัยากร (Material and 
Resources) 

9 

Prereq 1 สมรรถนะในการเดินทาง 
(Transportation Performance) 

14 Prereq 1 นโยบายการจัดซื้อ (Purchasing Policy) บังคับ 

หมวดที่ 2 ที่ตั้งอย่างยั่งยืน (Sustainable Sites) 4 Prereq 2 นโบยายในการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุง
สาธารณูปการ (Facility Maintenance 
and Renovations Policy) 

บังคับ 

Credit 1 การจัดการน้าฝน (Rainwater 
Management) 

1 Prereq 3 สมรรถนะการประหยัดน้า (Water 
Performance) 

8 

Credit 2 การลดความรอ้นที่เกิดจากที่ตั้ง
โครงการ (Heat Island Reduction) 

1 Credit 1 การจัดซื้อ (Purchasing) 1 

Credit 3 การลดมลภาวะทางแสง (Light 
Pollution Reduction) 

1 หมวดที่ 6 คณุภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 

22 

Credit 4 การจัดการที่ตั้ง (Site Management) 1 Prereq 1 คณุภาพอากาศในอาคารขัน้ต่า 
(Minimum Indoor Air Quality) 

บังคับ 

หมวดที่ 3 การใชน้้าอย่างมปีระสิทธิภาพ (Water 
Efficiency) 

15 Prereq 2 การควบคมุควันบุหรีใ่นอาคาร 

(Environmental Tobacco Smoke 
Control) 

บังคับ 

Prereq 1 สมรรถนะการประหยัดน้า (Water 
Performance) 

15 Prereq 3 นโยบายจัดซื้อที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Cleaning Policy) 

บังคับ 

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and 
Atmosphere) 

35 Prereq 4 สมรรถนะของสภาพแวดล้อมในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality 
Performance) 

20 

Prereq 1 การจัดการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
อย่างดีที่สุด  (Energy Efficiency 
Best Management Practices) 

บังคับ Credit 1 การท าความสะอาดที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Cleaning) 

1 

Prereq 2 การจัดการสารท าความเย็นขัน้พื้นฐาน 
(Fundamental Refrigerant 
Management) 

บังคับ Credit 2 การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนเชงิ
บูรณาการ (Integrated Pest 
Management) 

1 

Prereq 3 สมรรถนะด้านพลังงาน (Energy 
Performance) 

33 หมวดที่ 7 นวัตกรรม (Innovation) 1 

Credit 1 การจัดการสารท าความเย็นขัน้สูง 
(Enhanced Refrigerant 
Management) 

1 Credit 1 นวัตกรรม (Innovation) 1 

Credit 2 การจัดการระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน 
(Grid Harmonization) 

1   คะแนนรวม 100 
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การวิเคราะห์ 

 จากฐานข้อมูลของ USGBC พบว่าในปัจจุบัน (ค.ศ. 2020) ประเทศไทยมี

อาคารท่ีได้ลงทะเบียนขอการรบัรองในประเภท O+M version 4 ท้ังท่ีผ่านและยังไม่

ผ่านประมาณ 5 โครงการ และมีอาคารท่ีลงทะเบียนใน version 4.1 เพียง 1 โครงการ 

เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะแสดงให้เห็นว่า การขอการรับรองเป็นอาคารเขียวอย่างต่อเน่ือง

หลังจากท่ีอาคารก่อสรา้งใหม่ได้การรบัรองแล้ว หรอื อาคารเดิมท่ีอยู่ระหว่างการใช้

งานท่ีต้องการท าให้เป็นอาคารเขียว LEED O+M น้ัน ยังเป็นท่ีสนใจน้อยกว่าประเภท

อาคารสรา้งใหม่ LEED BD+C 

ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะว่า การรบัรองอาคารก่อสรา้งใหม่ประเภท LEED 

BD+C น้ันไม่มีการหมดอายุเหมือนอย่างระบบ Green Mark ของประเทศสิงคโปรท่ี์มี

อายุการรบัรองเพียง 3 ปี  และถ้าหากได้รบัการรบัรองประเภทอาคารก่อสรา้งใหม่ 

BD+C แล้วและได้ระดับ Platinum เม่ือมาขอการรบัรองประเภท O+M ต่อก็น่าจะต้อง

รกัษาระดับไว้เท่าเดิม ซ่ึงอาจจะดูไม่ดี ถ้าเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วได้เพียง

ระดับ Certified หรือ Silver หรือ แม้แต่ระดับ Gold นอกจากน้ี การรับรอง LEED 

O+M ยังมีการหมดอายุ จากเดิมก าหนดไว้ท่ี 5 ปี ใน version 4 เหลือเพียง 3 ปี ใน 

version 4.1 ซ่ึงแสดงว่าเจ้าของโครงการจะต้องเตรียมงบประมาณในการขอการ

รบัรองอย่างต่อเน่ืองบ่อยข้ึน ดังน้ัน โครงการท่ีขอรบัการรบัรองในขณะน้ี ส่วนใหญ่จึง

เป็นโครงการประเภทส านักงานให้เช่าระดับพรเีม่ียม หรอื อาคารส านักงานใหญ่ของ

องค์กรขนาดใหญ่  

ดังน้ัน การรับรองอาคารเขียวในระบบน้ี อาจจะเหมาะกับผู้ประกอบการ 

บางกลุ่มท่ีมีงบประมาณสูง ซ่ึงการให้ความส าคัญต่อการดูแลอาคารให้ดีอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีดีต่อผู้ใช้อาคาร แต่ดังท่ีเคยกล่าวไว้ในบทแรกแล้วว่า การพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน จะต้องประกอบด้วยพ้ืนฐาน ท้ังด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 

หรอื People Planet Profit ซ่ึงบรบิทท้ังสามด้านของแต่ละประเทศ ก็ย่อมแตกต่าง

กัน เกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับบรบิทก็น่าจะเอ้ือต่อการเข้าถึงทางด้านเศรษฐกิจด้วย  

หากวิเคราะห์องค์ประกอบคะแนนท่ีโครงการในประเทศไทยสามารถท าได้ดี 

จะเห็นว่าเป็นด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานของอาคาร   

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบกับอาคารฐานด้วยการจ าลอง

พลังงาน และหมวดท่ีต้ัง ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีได้จากวิธีการเดินทางของผู้ใช้อาคาร ท่ีมีผล
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ต่อการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เช่น ถ้าเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง 

หรอื รถจักรยานยนต์ ก็จะมีการปลดปล่อย CO2 น้อยกว่าการใช้รถยนต์ขับมาคนเดียว 

เป็นต้น ซ่ึงต าแหน่งท่ีต้ังของโครงการจะมีผลมาก ส่วนเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับงานดูแล

อาคาร เช่น การท าความสะอาด การก าจัดแมลงและสัตว์ การจัดซ้ือ จะเป็นคะแนนท่ี

ท าได้ยากกว่า ซ่ึงอาจเป็นเรือ่งข้อก าหนดท่ีไม่สอดคล้องกับบรบิทของสังคมไทย เช่น 

การใช้ผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาดท่ีได้ฉลากส่ิงแวดล้อม หรอื ECO Label ของ

ต่างประเทศ  

ดังน้ัน จึงมองเห็นว่า การมีเกณฑ์การประเมินอาคารระหว่างการใช้งานท่ี

สามารถเข้าถึงได้ในด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารตามเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทะเบียนเพ่ือขอการรบัรอง หรอื จะเป็นเกณฑ์การดูแลอาคารให้เป็นอาคารเขียว

ส าหรับใช้ประเมินตนเอง ท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือขอการรบัรอง ยังเป็นส่ิงท่ีควร

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา และน ามาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพ และ 

คุณภาพชวีิตท่ีดีของผู้ใช้อาคาร โดยอาจเริม่ต้นจากข้อเกณฑ์ท่ีท าได้ง่ายก่อน และค่อย

ยกระดับความยากอย่างเป็นข้ันตอน 

สรุป   

ลักษณะของเกณฑ์ LEED O+M จะมีการแบ่งหมวดเน้ือหาคล้ายกับ LEED 

BD+C เ พ่ือให้อาคารท่ีผ่านการรับรองจากประเภท BD+C มาด าเนินการต่อ  

โดยยังคงเป็นเกณฑ์ท่ีให้น้าหนักคะแนนด้านพลังงานมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นเรือ่ง

สภาพแวดล้อมในอาคาร ย่านท่ีต้ังและการเดินทาง และประสิทธิภาพการใช้น้า  

โดยเกณฑ์ LEED O+M v 4.1 จะมีการปรับเปล่ียนในวิธีการคิดคะแนน ของเกณฑ์

บังคับ Prerequisite และเกณฑ์เลือกท า ต่างจากใน v4 มากพอสมควร ส าหรบัผู้ท่ี

สนใจศึกษา LEED O+M v 4.1 สามารถดาวน์โหลดได้ฟร ีจากเว็บไซต์ของ USGBC 
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เอกสารอ้างอิง 

Recent changes to LEED O+M certification; What you need to 

know.  Available form https://www.breea.com/leedv4-1/ 

U.S. Green Building Council. LEED v.4.1 Operation and Maintenance - 25 

July 2019. Available from https://www.usgbc.org/resources/leed-

v41-om-proposed-rating-system-clean  

U.S. Green Building Council. LEED v4.1 O+M Proposed Rating System - 

Redline- 25 July 2019. Available from 

https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-proposed-rating-

system-redline 

 

https://www.breea.com/leedv4-1/
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-proposed-rating-system-clean
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-proposed-rating-system-clean
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-proposed-rating-system-redline
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-om-proposed-rating-system-redline
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3.  WELL Building Standard 

มาตรฐานสุขภาวะในอาคาร 
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3.  WELL Building Standard 
มาตรฐานสุขภาวะในอาคาร 

 
WELL Building Standard เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีมีความแตกต่างจาก

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวอ่ืน ๆ ตรงท่ีเป็นเกณฑ์ท่ีเน้นสุขภาวะ สุขภาพ ความ

เป็นอยู่ท่ีดี และประสิทธิภาพการท างานของคนในอาคารเป็นหลัก ซ่ึงเริ่มจากการ

ศึกษาวิจัยของบรษัิท Delos ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่ีเชื่อมโยง Building Science 

และ Health Science เข้าด้วยกัน ท าให้เห็นว่าอาคารน้ันสามารถมีผลต่อสุขภาพ 

Delos ได้พัฒนาเกณฑ์ WELL ขึ้นมาโดยใช้หลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตรส์นับสนุน 

โดย Delos ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล Mayo Clinic ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลช้ันน าใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาต้ัง WELL Living Lab ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และในประเทศ

จีน เพ่ือวิจัยผลของสภาพแวดล้อมในอาคารท่ีมีต่อมนุษย์  

ปั จ จุ บั น  International WELL Building Institute (IWBI) ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผู้ดูแลและบริหารเกณฑ์น้ี ระบุว่า WELL Building Standard 

เป็นเกณฑ์การประเมินอันแรกของโลกท่ีเน้นสุขภาวะในอาคาร ในขณะท่ีเกณฑ์ประเมิน

อาคารเขียวส่วนใหญ่ เน้นการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากกวา่

เรือ่งอ่ืน ๆ IWBI ได้ประกาศใช้ WELL ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2014  

ด้วยข้อแตกต่างท่ีดีดังกล่าว ท าให้ความนิยมในการน ามาตรฐาน WELL มาใช้

ในการออกแบบได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมีบางอาคารท่ีขอ

การรบัรองท้ัง LEED และ WELL เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเป็นอาคารท่ีดีอย่างรอบด้าน 

โดยปัจจุบัน ค.ศ. 2020 มีโครงการท่ีลงทะเบียนขอการรบัรอง WELL Certification 

ใน 62 ประเทศ โดยมีโครงการท่ีผ่านการรบัรอง และท่ีได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรบัการ

ตรวจรับรองรวมกันมากกว่า 4,000 อาคาร ส าหรับในประเทศไทยก็มีโครงการท่ี

ลงทะเบียนขอการรับรองแล้ว ประมาณ 25 โครงการ ส่วนมากเป็นโครงการของ

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เช่น โครงการ One Bangkok (รูปท่ี 3-1) 

โครงการ  The PARQ และ  Research & Innovation for Sustainability Center 

(RISC) เป็นต้น 
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รูปที ่3-1  โครงการ One Bangkok ท่ีออกแบบโดยใชม้าตรฐาน WELL 

(ที่มา: https://livinginasia.co/one-bangkok/) 

 
มาตรฐาน WELL มีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยทางการแพทย์ ซ่ึงมีหลักฐานยืนยัน

ความเก่ียวข้องระหว่างอาคารกับสุขภาพ โดยได้จ าแนกระบบการท างานของรา่งกาย

ท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากการออกแบบอาคารเป็น 11 ระบบ (รูปท่ี 3-2) ได้แก่ 

1)    ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System) 

2)   ระบบการย่อยอาหาร (Digestive System) 

3)   ระบบต่อมไรท่้อ (Endocrine System) 

4)   ระบบภมิูต้านทาน (Immune System) 

5)   ระบบผิวหนัง (Integumentary System) 

6)   ระบบกล้ามเน้ือ (Muscular System) 

7)   ระบบประสาท (Nervous System) 

8)   ระบบสืบพันธ ์ุ (Reproductive System) 

9)   ระบบหายใจ (Respiratory System) 

10) ระบบกระดูก (Skeletal System) 

11) ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary System) 

ใน WELL v1. ได้แบ่งเน้ือหาในการประเมินอาคารเปน็ 7 หมวด แนวคิด หรอื 

Concepts (คล้าย Categories ของ LEED) ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1) อากาศ (Air) 2) น้า (Water) 3) โภชนาการ (Nourishment) 4) แสงสว่าง 

(Light) 5) ความแข็งแรงของรา่งกาย (Fitness) 6) ความสบาย (Comfort) และ 7) 

สภาวะทางใจ (Mind) โดยมีการอธบิายว่าเกณฑ์แต่ละข้อมีผลต่อระบบใดใน 11 ระบบ

ข้างต้น 

https://livinginasia.co/one-bangkok/
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รูปที ่3-2  ระบบของรา่งกาย 11 ระบบ  

ท่ีเชื่อมโยงกับทุกเกณฑ์ในการประเมินอาคาร 

 (ที่มา: https://www.chargespot.com/workspaces/well-building-standard/) 
 

ในแต่ละ Concept จะประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน (ซ่ึง WELL เรียก 

Features) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์บังคับ และเกณฑ์เลือกท า เกณฑ์บังคับจะ

เรียก Preconditions (เหมือน Prerequisite ของ LEED) ส่วนเกณฑ์เลือกท าเรียก 

Optimizations (เ ห มื อ น  Credits ข อ ง  LEED) โ ด ย ท้ั ง  Preconditions แ ล ะ 

Optimizations ทุกข้อ จะมีคะแนนเท่ากันหมด คือ ข้อละ 1 คะแนน โดยถ้าหาก

สามารถผ่านเกณฑ์บังคับ หรือ Preconditions ได้ทุกข้อ ก็จะได้รับการรับรองใน

ระดับ Silver และหากสามารถท าคะแนนในข้อท่ีเป็น Optimization ได้ 40% ก็จะได้

ระดับ Gold และ 80% จะได้ระดับ Platinum โดยคะแนนในแต่ละ Concept จะถูก

น ามาค านวณใหม่ให้ฐานคะแนนเต็มเป็น 10 เท่ากัน โดยทุก Concept ต้องได้อย่าง

น้อย 5 คะแนน (รูปท่ี 3-3) 
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รูปที ่3-3   ผลประเมินระดับ Gold และคะแนนในแต่ละ Concept  

ซ่ึงต้องได้ต้ังแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป 

(ท่ีมา: https://www.iesve.com/discoveries/article/6470/what-next-for-building-design-well) 

  
 

เกณฑ์ WELL v1. สามารถใช้ประเมินได้กับงาน 3 ประเภท คือ 

1) ประเภทอาคารสรา้งใหม่และอาคารเดิม 

2) ประเภทงานตกแต่งภายในท้ังอาคารใหม่และอาคารเดิม  

3) ประเภทส านักงานให้เชา่ (Core and Shell)  

โดยท้ัง 3 ประเภทน้ี จะมีคะแนนเต็มไม่เท่ากัน นอกจากน้ีแล้ว IWBI ก็ยังมี

โปรแกรมน ารอ่ง (Pilot Programs) ส าหรบัประเมินอาคารพักอาศัยรวม สถานศึกษา 

อาคารค้าปลีก ภัตตาคาร และครวัรา้นอาหาร  

ในระบบท่ีใช้ส าหรับประเมินอาคารสร้างใหม่และอาคารเดิมใน v.1 จะ

ประกอบด้วย 7 แนวคิด และหมวดนวัตกรรม อีก 1 หมวด ส าหรบักรณีท่ีสามารถท าใน

บางเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ยังไม่มีเรือ่งน้ันในเกณฑ์ท่ีมีอยู่ รวมกันเป็นข้อ

เกณฑ์ท้ังหมด 105 ข้อ ดังน้ี (ตารางท่ี 3-1) 
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ตารางที ่3-1  คะแนนในแต่ละหมวดตามมาตรฐาน WELL v.1 

หมวด 
(Concepts) 

จ านวนข้อ 

(Features) ทั้งหมด 

เกณฑ์บังคบั 
(Preconditions) 

1. อากาศ (Air) 29 12 

2. น้า (Water) 8 5 

3. โภชนาการ (Nourishment) 15 8 

4. แสงสว่าง (Light) 11 4 

5. ความแข็งแรง (Fitness) 8 2 

6. ความสบาย (Comfort) 12 5 

7. สภาวะทางใจ (Mind) 17 5 

8. นวัตกรรม (Innovation) 5 - 

รวม 105 41 
 

 

ถ้าพิจารณาจากการแบ่งหมวดข้างต้น จะเห็นว่ามาตรฐาน WELL ให้คะแนน

กับหมวดอากาศมากกว่าหมวดอ่ืน ๆ ถึง 29 ข้อ เพราะคุณภาพอากาศมีผลโดยตรงต่อ

สุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ก่อนวัยอันควร ในจ านวนน้ีเปน็

เกณฑ์บังคับถึง 12 ข้อ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ LEED แล้ว จะเห็นว่า LEED มีเกณฑ์

บังคับเก่ียวกับอากาศเพียง 2 ข้อ คือ เกณฑ์ก าหนดอัตราการระบายอากาศข้ันต่า ต้อง

ได้ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 - 2010 หรอื มาตรฐานท้องถ่ินท่ีมีความเข้มข้นกว่า 

และ เกณฑ์การห้ามสูบบุหรีใ่นอาคาร 

WELL ได้ใชม้าตรฐาน ASHRAE มาก าหนดเกณฑ์ประเมินหลายขอ้ เช่น การ

ใช้ ASHRAE 62.1-2013 เรือ่ง อัตราการระบายอากาศ, ASHRAE 55-2013 สภาวะ

สบาย, ASHRAE Guideline 0-2005 ในการท า Commissioning เปลือกอาคาร, 

ASHRAE Guidelines RP-949 ส าหรบัการออกแบบ Displacement Ventilation 

เปน็ต้น 
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3.1  การตรวจวัดสมรรถนะอาคารตามจรงิ 
 

มาตรฐาน WELL เป็นระบบการประเมินอาคารท่ีมี GBCI (Green Building 

Certification Inc.) (หน่วยงานเดียวกันกับท่ีรับรองอาคารตามมาตรฐาน LEED)     

ท าหน้าท่ีเป็น Third Party ให้การรับรอง แต่มีลักษณะเด่นอย่างหน่ึงท่ีไม่มีใน

มาตรฐานอาคารเขียวส่วนใหญ่ คือ การตรวจสมรรถนะของอาคารจากสถานท่ีจรงิ 

(Performance Verification) โดย มีผู้ ป ระ เ มิน ท่ีผ่ านการฝึกอบรม  (WELL 

Assessor) มาตรวจ จึงท าให้รู้สึกว่ามีความเข้มข้นมากกว่ามาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีส่วน

ใหญ่ตรวจจากเอกสารอย่างเดียว  

การตรวจสอบสมรรถนะอาคารของ WELL น้ัน ครอบคลุมหลายเรือ่ง เช่น 

● คุณภาพอากาศ ตรวจสอบปรมิาณของฟอรมั์ลดีไฮด์ ส่วนประกอบรวม

ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Total Volatile Organic Compounds) ปริมาณสาร

แขวนลอยในอากาศ (Particulate Matter) ขนาด PM2.5 และ PM10  ปรมิาณคารบ์อน

มอนนอกไซด์ ปรมิาณโอโซน และ ก๊าซเรดอน  

●   คุณภาพนา้ด่ืม ตรวจวัดสารละลายเคมี สารแขวนลอย 

●   คุณภาพแสงสว่าง วัดท้ังความสว่างท่ีมีผลต่อการมองเห็น และความ

สว่างท่ีมีผลต่อวงรอบการท างานของสรรีะในรอบวัน (Circadian Lighting) ท่ีส่งผล

ต่อการท างานของระบบต่าง ๆ ในรา่งกาย 

●   อุณหภมิูอากาศภายใน ความเรว็ลม ความชื้น 

●   การวัดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก เป็นต้น 

นอกจากน้ีการรับรองอาคารของ WELL มีอายุเพียงแค่ 3 ปี ซ่ึงเจ้าของ

อาคารจะต้องขอการรับรองใหม่อย่างต่อเน่ือง หากต้องการแสดงให้เห็นว่าอาคาร

ยังคงคุณภาพดีเช่นเดิม และเฉพาะบางเกณฑ์ในระหว่างท่ียังอยู่ในช่วงท่ีการรบัรองยัง

มีผล ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย เช่น มีการตรวจวัดคุณภาพน้าด่ืม ทุก 3 เดือน  

มีการตรวจสอบเชื้อราท่ีคอยล์เย็นของระบบปรบัอากาศ ทุก 3 เดือน ต้องถ่ายภาพ

หลักฐานการตรวจสอบส่งรายงานให้ IWBI เป็นรายปี 
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3.2  เน้ือหาของเกณฑ์ WELL v.1 ในภาพรวม 
 

1)  หมวดอากาศ เน้ือหาในหมวดน้ีไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องงานระบบปรับ

อากาศ แต่รวมการเลือกใช้วัสดุในอาคารท่ีมีมลพิษต่า การจัดการแมลงและสัตว์

รบกวน การเลือกน้ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาด และอ่ืน ๆ กล่าวคือ รวมส่ิงต่าง ๆ 

ท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัญหาคุณภาพอากาศไว้ในหมวดน้ี แต่ก็มีเน้ือหาเก่ียวกับงาน

ระบบปรบัอากาศท่ีมีรายละเอียดมากพอสมควรเม่ือเปรยีบเทียบกับมาตรฐานอ่ืน โดย

เกณฑ์หลายข้อก็เหมือนกับ LEED และใช้เกณฑ์ ASHRAE เหมือนกันแต่เป็นคนละ 

Version  

เกณฑ์บังคบั ในหมวดอากาศ มีดังน้ี  

(1) คุณภาพอากาศ เป็นเกณฑ์ท่ีมีการตรวจวัดสภาพอากาศจรงิภายใน

อาคาร โดยก าหนดค่ามาตรฐาน คือ 

 ค่าระดับฟอรม์าลดีไฮด์ < 27 ppb (ท าให้แสบตา แสบจมูก) 

 ค่าส่วนประกอบสารอินทรย์ีระเหยง่ายรวม (Total Volatile 

Organic Compounds, TVOC) < 500 𝛍g/m3  

 ค่ามาตรฐานฝุน่ละอองขนาดจ๋ิว (Pariculate Matter) และ

ก๊าซอนินทรย์ี คือ  

- คารบ์อนมอนนอกไซด์ < 9 ppm (ท าให้รา่งกายเหน่ือยล้า 

ถ้าได้รบัในปรมิาณสูงมากจะเวียนศีรษะ) 

- PM2.5 < 15 𝛍g/m3  

- PM10 < 10 𝛍g/m3  

 โอโซน < 51 ppb (โอโซนท าให้ไอ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก) 

 รวมท้ังมีการตรวจก๊าซเรดอน < 0.148 Bq/L (4 pCi/L)  

ท่ีระดับช้ันล่างสุดของอาคาร (ก๊าซเรดอนเปน็สาเหตุของมะเรง็

ปอด) (Bq = Becquerel, pCi = picocuries, L = litre) 

(2) การหา้มสบูบุหรี ่ เกณฑ์น้ีเหมือนกับ LEED คือ หา้มสูบบุหรีใ่นระยะ 

7.5 ม. จากประตูทางเข้า หน้าต่างท่ีเปิดได้ ช่องน าอากาศเข้า แต่มีเพ่ิมเติมการห้ามสูบ

บุหรีท่ี่บนช้ันหลังคา ระเบียง และมีการติดปา้ยห้ามสูบบุหรีต่ามทางเดิน  
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(3) ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ  ใช้มาตรฐาน ASHRAE 

62.1-2013 ส าหรับพ้ืนท่ีปรับอากาศ และพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ แต่จะใช้การระบาย

ธรรมชาติได้ต่อเม่ืออากาศในรศัมี 1.6 กม. ได้ตามมาตรฐาน U.S. EPA’s NAAQS เปน็

เวลาอย่างน้อย 95% ของเวลาในรอบปีท่ีผ่านมา (ซ่ึงแสดงว่าจะใช้การระบายอากาศ

ธรรมชาติได้ อากาศภายนอกต้องสะอาด)  

  ในกรณีท่ีห้องมีขนาดใหญ่กว่า 46.5 ตร.ม. และมีคนหนาแน่น คือ 

มากกว่า 25 คน/93 ตร.ม. (25 คน/1,000 ตร.ฟุต) จะต้องออกแบบระบบระบาย

อากาศให้เป็นแบบ Demand Controlled Ventilation โดยจะต้องท าให้ปรมิาณก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ในห้องในช่วงความสูง 0.9-1.8 ม. จากพ้ืนห้อง < 800 ppm  
 

 

รูปที ่3.2-1  การวัดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในช่วงความสูง 0.9 - 1.8 ม. จากพ้ืน 

ตาม Feature 3: Ventilation Effectiveness 

(ที่มา: https://www.alpha-electronics.com/hobo-mx1102-data-logger.html) 

 
(4) การใช้วัสดุที่มีสารอินทรีย์ระเหยต่า   (Low Volatile Organic 

Compound, Low VOC) วัสดุซ่ึงได้แก่ สีทาอาคาร กาว กาวยาแนว พ้ืน ต้องเป็น

ประเภท Low VOC ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีคล้ายกับ LEED เพียงแต่ LEED ไม่ได้ก าหนดเป็น

เกณฑ์บังคับ 

(5) การกรองอากาศ  ในกรณีท่ีมีการน าอากาศในห้องมาหมุนเวียน 

จะต้องเตรียมช่อง (Rack) เผื่อส าหรับใส่แผ่นกรองคาร์บอน (Carbon Filter)  

(รูปท่ี 3.2-2) หรอื แผ่นท่ีกรองท้ังฝุน่กับคารบ์อนในภายหลังได้ นอกจากน้ียังจะต้องใช้

แผ่นกรองในระดับ MERV 13 (รูปท่ี 3.2-2) ยกเว้นจะแสดงให้เห็นว่า อากาศภายนอก

มีค่าของ PM 2.5 และ PM 10 ได้ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศของ WELL เป็นเวลา

มากกว่า 95% ของเวลาในรอบปี และต้องมีการจดบันทึกการดูแลแผ่นกรองดังกล่าว

ด้วย 

https://www.alpha-electronics.com/hobo-mx1102-data-logger.html
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Carbon Filter 

(ที่มา: https://store.acpro.com/mac-
replacement-20x25-carbon-filter-merv-13) 

MERV 13 

(ที่มา: https://www.waterfiltersfast.com/ 

รูปที ่3.2-2  การใช้แผน่กรองระดับ MERV 13  

และเตรยีมช่องเผื่อส าหรบัใส่ Carbon Filter ตาม Feature 5: Air Filtration 

 

6) การควบคุมจุลินทรีย์และเชื้อรา  (Microbe and Mold Control) 

จะต้องมีการออกแบบเพ่ือลดโอกาสในการเกิดเชื้อราท่ีแผงคอยล์เย็นและถาดรองน้า 

โดยการใช้หลอด UV (รูปท่ี 3.2-3) ท่ีมีความถ่ี 254 นาโนเมตร (nm) เพ่ือให้ไม่เกิด

โอโซน โดยให้จ าลองการส่องแสง UV ไปท่ีแผงคอยล์เย็น ถาดรองน้า และมุมของช่อง

ลม (Plenum) หรอื ถ้าไม่ใช้ UV ก็ให้ก าหนดเป็นนโยบายในการตรวจเช็คท่ีแผงคอยล์

เย็น ทุก 3 เดือน เพ่ือดูว่ามีเชื้อราหรือไม่ ให้ท าความสะอาดและต้องถ่ายรูปไว้เป็น

หลักฐาน 

 

 

รูปที ่3.2-3  การใช้ UV ฆ่าเชื้อโรคท่ีแผงคอยล์เย็น  
ตาม Feature 6: Microbe and Mold Control 

(ที่มา: http://www.uvresources.com) 

https://store.acpro.com/mac-replacement-20x25-carbon-filter-merv-13
https://store.acpro.com/mac-replacement-20x25-carbon-filter-merv-13
https://www.waterfiltersfast.com/24x24x4-MERV-13-Pleated-Air-Filter-3PK--23375x23375x3625--Actual-Size_p_12537.html
http://www.uvresources.com/
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7) การจัดการมลพิษในการก่อสรา้ง จะต้องมีการป้องกันท่อลม ไม่ให้

ฝุ่นและส่ิงสกปรกเข้าไปข้างในท่อในระหว่างก่อสรา้ง (รูปท่ี 3.2-4) และดูดฝ่ ุน ก่อนท่ี

จะปิดบานเกล็ดท่ีช่องลม (Registers, Grills, Diffusers) ถ้ามีการใช้ระบบระบาย

อากาศในระหว่างการก่อสรา้ง ก็จะต้องมีการเปล่ียนแผ่นกรองใหม่ก่อนเข้าใช้อาคาร 

มีการป้องกันวัสดุก่อสรา้งท่ีดูดซับความชื้น เช่น แผ่นฝ้าดูดซับเสียง พรม ในระหว่าง

การก่อสร้างโดยท าการห่อหุ้มและหาท่ีจัดเก็บแยกต่างหาก ต้องมีพรมดักฝุ่นตรง

ทางเข้า เล่ือยท่ีใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องมืออ่ืน ๆ ต้องมีท่ีเก็บฝุ่นท่ีเกิดขึ้นใน

ระหว่างการใช้งาน (รูปท่ี 3.2-5)  

 
 

 
(ท่ีมา: 

https://twitter.com/MathewsonDee/status/1161
627878427103232/photo/1) 

 

 
(ท่ีมา: 

http://www.2all.co.il/Web/Sites9/OWeng/PA
GE5.asp) 

รูปที ่3.2-4  การปอ้งกันฝ ุ่นเข้าไปในท่อลมระหวา่งการก่อสรา้ง 
ตาม Feature 7: Construction Pollution Management 

 

 

 

รูปที ่3.2-5  เล่ือยท่ีใช้ในงานก่อสรา้งต้องมีท่ีเก็บฝ ุ่น  
ตาม Feature 7: Construction Pollutant Management 

(ท่ีมา: https://hupshenghardware.com/product) 
 

https://twitter.com/MathewsonDee/status/1161627878427103232/photo/1
https://twitter.com/MathewsonDee/status/1161627878427103232/photo/1
http://www.2all.co.il/Web/Sites9/OWeng/PAGE5.asp
http://www.2all.co.il/Web/Sites9/OWeng/PAGE5.asp
https://hupshenghardware.com/product/makita-4100kb-concrete-masonry-cutter-blade-125mm-1400w-12200rpm-3kg/
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(8)  ระบบดักฝ่ ุนทีท่างเข้า (Entryway System) เปน็ระบบดักฝ ุ่น ท่ีท า

เปน็รอ่ง (Grill) (รูปท่ี 3.2-6) ซ่ึงสามารถท าความสะอาดข้างใต้ได้ยาว 3 ม. ตรงประตู

ทางเขา้หลัก ซึ่งต้องท าประตู 2 ช้ัน หรอื ประตูหมุน (Revolving Door)  

 

 

 

รูปที ่3.2-6  ระบบดักฝ ุ่นทางเข้าตาม Feature 8-Healthy Entrance 

(ท่ีมา: http://abimat.com/en/entrance-mats/abi-alucable-mats/) 

 
 
(9) วิธกีารท าความสะอาดอาคาร เป็นการให้ความส าคัญกับอุปกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และวิธีการท าความสะอาด แผนและตารางการท าความ

สะอาด ซ่ึงสามารถมีผลต่อคุณภาพอากาศได้ เช่น กล่ินของน้ายาท่ีใช้ 

(10) การก าจัดแมลงหรอืสัตว์รบกวน ต้องมีแผนเก่ียวกับวิธีการก าจัด

แมลง ศัตรูพืช วัชพืช มีการก าหนดมาตรฐานความรุนแรงของน้ายาท่ีใช้ ซ่ึงต้องเป็น

ประเภทอันตรายน้อยท่ีสุด 

(11) ความปลอดภัยจากวัสดุอันตราย เป็นการห้ามใช้วัสดุก่อสรา้งบาง

ชนิด เช่น แอสเบสตอส นอกจากน้ี สีทาอาคาร ท่อน้าด่ืม อุปกรณ์มือจับประตู มู่ล่ี ต้อง

มีปรมิาณสารตะก่ัวไม่เกินค่าท่ีก าหนด และจ ากัดการใช้สารปรอท เช่น ปรมิาณปรอท

ในหลอดไฟ และไม่ให้ใช้หลอดไฟ Metal Halide High Intensity Discharge 

http://abimat.com/en/entrance-mats/abi-alucable-mats/
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(12) การจัดการความชื้น  ต้องค านึงถึงการจัดการความชื้นท่ีมาจาก

ภายนอก และการจัดการความช้ืนซ่ึงเกิดจากภายใน เช่น การรัว่ของท่อ การจัดการ

ความชื้นท่ีอาจเกิดจากการควบแน่น การเลือกวัสดุท่ีสามารถทนต่อความชื้น 

 จากเกณฑ์บังคับในหมวดอากาศข้างต้น จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ของ WELL ไม่ได้

เก่ียวข้องเฉพาะวิธีการออกแบบเท่าน้ัน  แต่ได้รวมเรื่องการใช้งานและดูแลรักษา

อาคารไว้ด้วย   

 นอกจากน้ี WELL ยังมีเกณฑ์เลือกท าในหมวดอากาศ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ระบบปรบัอากาศอีกหลายข้อ บางข้อก็เหมือน หรอื คล้ายกับเกณฑ์ของ LEED เช่น  

 การไล่อากาศ (Air Flush) ก่อนเข้าใช้อาคาร โดยต้องมีปรมิาณอากาศ

จากภายนอก อุณหภูมิ ความชื้น ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 มีการทดสอบการรั่ว ซึมของอากาศท่ีเปลือกอาคาร (Envelope 

Commissioning) (รูปท่ี 3.2-7) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจและติดต้ัง 

งานระบบต่าง ๆ ในอาคารโดยบุคคลท่ีสาม (Commissioning) ตามวิธีการท่ีก าหนด

ใน คู่ มื อ  ASHRAE Guideline 0-2005 ซ่ึ ง เ ป็ น คู่ มื อ ท่ี ว่ า ด้ ว ยห ลั กกา รท า  

Commissioning และมาตรฐานการท า  Commissioning เป ลือกอาคาร ของ 

National Institute of Building Science (NIBS) ซ่ึงก าหนดใน  NIBS Guideline 

3-2012 (รูปท่ี 3.2-8) คู่มือในการ Commissioning เปลือกอาคารท่ีดี ท่ีสามารถ

ดาวน์โหลดเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมได้ฟรท่ีี 

https://www.wbdg.org/ffc/nibs/criteria/nibs-guideline-3 
 

 

รูปที ่3.2-7  การ Commissioning เปลือกอาคาร 
ตาม Feature 14: Air Infiltration Management 

(ท่ีมา: https://www.macrodesignstudio.it/2019/06/01/the-envelope-commissioning-in-leed-and-
well/?lang=en) 

https://www.wbdg.org/ffc/nibs/criteria/nibs-guideline-3
https://www.macrodesignstudio.it/2019/06/01/the-envelope-commissioning-in-leed-and-well/?lang=en
https://www.macrodesignstudio.it/2019/06/01/the-envelope-commissioning-in-leed-and-well/?lang=en
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รูปที ่3.2-8  มาตรฐาน NIBS Guideline 3-2012 ท่ีใช้ในการท า Commissioning 
เปลือกอาคาร ตาม Feature 14: Air Infiltration Management 

(ท่ีมา: https://www.wbdg.org/ffc/nibs/criteria/nibs-guideline-3) 

 

 การออกแบบให้มีอัตราการระบายอากาศมากกว่าท่ี ASHRAE 62.1 

ก าหนดไว้ 30%  

 การแยกห้องท่ีมีมลพิษจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น ห้องเก็บน้ายาท าความสะอาด 

ห้องถ่ายเอกสาร ห้องน้า โดยออกแบบให้มีประตูปิดกลับได้เอง และดูดอากาศท้ิง 

ไม่น ากลับมาหมุนเวียน (รูปท่ี 3.2-9) 

 

 

รูปที ่3.2-9  การออกแบบหอ้งท่ีมีมลพิษ เชน่ หอ้งถ่ายเอกสาร  
ต้องมีประตูท่ีปิดกลับเองได้ และดูดอากาศท้ิง 
ตาม Feature 17: Direct Source Ventilation 

(ที่มา: ผู้เขียน) 

https://www.wbdg.org/ffc/nibs/criteria/nibs-guideline-3
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 การเฝ้าติดตาม (Monitoring) คุณภาพอากาศในอาคาร เพ่ือดูค่าฝ่ ุน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีการแสดงข้อมูลแบบตามเวลาจริง (Real Time) 

ส าหรบั อุณหภูมิ ความชื้น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 

 การออกแบบให้พ้ืนท่ีท างาน มีหน้าต่างเปิดได้ แต่ต้องมีการวัดสภาพ

อากาศภายนอก เพ่ือดูค่าโอโซน PM10 อุณหภูมิ และความชื้น ด้วย 

 การออกแบบระบบปรับอากาศ โดยการแยกระบบเติมอากาศบรสุิทธิ์ 

ออกจากระบบท าความรอ้นหรอืความเย็น หรอื ท่ีเรยีกว่าระบบ DOAS (Dedicated 

Outdoor Air System) (รูปท่ี 3.2-10) ซ่ึงจะท าให้สามารถควบคุมปริมาณอากาศ

ภายนอกท่ีน ามาเติมได้ตามต้องการ และประหยัดพลังงานมากกว่าวิธีการเดิมท่ีไม่ได้

แยก 

 

 

รูปที ่3.2-10  การใช้ระบบการเติมอากาศ (DOAS)  
ผ่านเครือ่ง ERV (Energy Recovery Ventilator)  
แยกการเติมอากาศ ออกจากการท าความเย็น  

(ท่ีมา: https://be-exchange.org/tech_primer/tech-primer-dedicated-outdoor-air-systems-doas-with-
energy-recovery-ventilators-erv/) 

 
  

https://be-exchange.org/tech_primer/tech-primer-dedicated-outdoor-air-systems-doas-with-energy-recovery-ventilators-erv/
https://be-exchange.org/tech_primer/tech-primer-dedicated-outdoor-air-systems-doas-with-energy-recovery-ventilators-erv/
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 การออกแบบระบบปรับอากาศแบบ Displacement Ventilation ซ่ึง

จะเป็นการจ่ายลมมาจากส่วนล่างของห้องด้วยความเรว็ต่า ซ่ึงอากาศท่ีรอ้นกว่ามักจะ

แบ่งช้ันและอยู่ในช่วงบนของห้อง ส่ิงสกปรกต่าง ๆ จึงมักจะลอยไปรวมกันท่ีเพดาน 

เหนือระดับอากาศท่ีหายใจ (Breathing Zone) และดูดอากาศท่ีสกปรกออกจากห้อง

ไปทางเพดาน วิธีน้ีจะท าให้ห้องมีคุณภาพอากาศดีกว่าแบบเดิมท่ีจ่ายลมแบบ Mixing 

Air จากเพดานลงมา (รูปท่ี 3.2-11) หรอื อาจจะใช้การออกแบบจ่ายลมมาจากใต้พ้ืน 

(Underfloor Air Distribution System, UFAD) ก็ ไ ด้  (รูป ท่ี  3.2-12) โดย ต้อง

ด าเนินการออกแบบตามคู่มือ ASHRAE’s UFAD Guide และพ้ืนท่ีใต้พ้ืนจะต้อง

สามารถท าความสะอาดได้ทุกปี 

 

  

รูปที ่3.2-11  เปรยีบเทียบการจ่ายลมแบบ Displacement Ventilation (ซ้าย)  
และแบบ Mixing Air (ขวา) 

(ท่ีมา: https://www.benaire.org/air-distribution) 

 
 

 

รูปที ่3.2-12  การออกแบบระบบจ่ายลมจากพ้ืน  
(Underfloor Air Distribution System) 

(ท่ีมา: https://www.constructionspecifier.com/providence-office-park-ii-finds-gold-with-raised-
access-floors/_mg_0009/) 

https://www.benaire.org/air-distribution
https://www.constructionspecifier.com/providence-office-park-ii-finds-gold-with-raised-access-floors/_mg_0009/
https://www.constructionspecifier.com/providence-office-park-ii-finds-gold-with-raised-access-floors/_mg_0009/
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 การท าให้อากาศบรสุิทธิข้ั์นสูง (Advanced Air Purification) โดยการ

ติดต้ังแผ่นกรองคารบ์อนในท่อลมหลัก (Main Air Duct) หรอื ใช้เครือ่งฟอกอากาศท่ีมี

แผ่นกรองคารบ์อนแยกต่างหาก และส าหรบัในหอ้งท่ีมีคนใช้งานมากกว่า 10 คน จะมี

การใช้แสง UV ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (Ulraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ท่ี

น ามาหมุนเวียน โดยอาจจะติดต้ังรวมอยู่กับระบบระบายอากาศ หรอื เป็นเครือ่งติดต้ัง

แยกต่างหาก หรอื ใช้ระบบ Photocatalytic Oxidation  ซ่ึงเป็นระบบท่ีท างานโดย

การใช้แสง UV ส่องไททาเนียมไดออกไซด์ เกิดไฮดรอกซิลไปท าลายแบคทีเรยี แล้ว

แยกตัวเปน็น้าและก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (รูปท่ี 3.2-13) 

 

 

รูปที ่3.2-13  ขบวนการ Photocatalytic Oxidation ใช้แสง UV  
ส่องไททาเนียมไดออกไซด์ เพ่ือท าลายแบคทีเรยีแล้วแยกตัวเป็นนา้ 

และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ตาม Feature 23: Advanced Air Purification 

(ท่ีมา: https://www.bwellairpurifier.com/en/technology) 
 
 

2) หมวดน้า (Water) ในเกณฑ์ WELL ไม่ได้ดูท่ีประสิทธิภาพการประหยัด

น้าเหมือน LEED หรอืเกณฑ์อาคารเขียวอ่ืน แต่จะให้ความส าคัญกับความสะอาดของ

น้าด่ืม ซ่ึงมีเกณฑ์บังคับเก่ียวกับส่ิงปนเปื้ อน (Contaminants) ในน้าหลายประเภท ท้ัง

สารอินทรย์ี สารอนินทรย์ี ส่ิงปนเปื้ อนจากงานเกษตรกรรม รวมท้ังสารท่ีเติมเพ่ือฆ่า

เชื้อโรค เช่น คลอรนี และปรมิาณฟลูออไรด์ในน้าด่ืม ต้องไม่เกินค่าท่ีก าหนด  

 WELL มีเกณฑ์การให้คะแนนกับการตรวจคุณภาพน้า เพ่ือหาสารโลหะ 

ตะก่ัว ทองแดง ปรอท อาเซนิค (Arsenic) เกณฑ์การบ าบัดน้าให้สะอาด โดยการใช้

การกรองด้วยคารบ์อนและฆ่าเชื้อด้วยรงัสี UV และเกณฑ์การให้คะแนน ในการจัดน้า

ด่ืมให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกระยะ 30 ม. เพื่อส่งเสรมิให้ด่ืมน้าคุณภาพดี 

https://www.bwellairpurifier.com/en/technology/photocatalytic-oxidation-pco/
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3) หมวดโภชนาการ (Nourishment) เป็นหมวดเก่ียวกับอาหาร คือ ถ้ามี

การจัดอาหารให้พนักงานรบัประทาน หรอื มีจ าหน่าย ก็ต้องเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ 

มีผัก ผลไม้ ไม่เป็นอาหารท่ีมีน้าตาลสูง ซ่ึงหมวดน้ีไม่ค่อยเก่ียวกับการออกแบบมาก

นัก แต่มีเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยและเฟอรนิ์เจอร ์เช่น การจัดให้มี

ห้องอาหารส าหรับพนักงาน และมีเกณฑ์บังคับท่ีต้องใช้อ่างซิงค์ท่ีมีขนาดอ่างและ

ลักษณะก๊อกน้าตามท่ีก าหนด ส าหรบัให้พนักงานล้างมือพรอ้มสบู่และกระดาษเช็ดมือ 

(รูปท่ี 3.2-14) 

 

 

รูปที ่3.2-14  อ่างล้างจานและก๊อกนา้ลักษณะตามเกณฑ์ 

พรอ้มสบู่และกระดาษเช็ดมือ ใน Feature 41: Hand Washing 
 
 

4) หมวดแสงสว่าง (Light)  เก่ียวข้องกับการออกแบบแสงสว่างในอาคาร 

โดยมีเกณฑ์บังคับให้มีความสว่างพอเพียงเฉล่ียอย่างน้อย 215 lux เกณฑ์การ

ออกแบบให้ได้รับแสงธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมการท างานของนาฬิกาชีวภาพ 

(Circadian Rhythm) การใช้ดวงโคมท่ีมีการบังแสงบาดตาท่ีเหมาะกับขนาดความ

สว่างของหลอดไฟ (รูปท่ี 3.2-15) ความสว่างของโคมตรงส่วนท่ีอยู่เหนือท่ีน่ังท่ีมีมุม  

> 53    จะต้องมีความสว่างไม่เกิน 8,000 cd/m2 ค่า UGR ≤ 19 และเกณฑ์ท่ีให้ผู้ใช้

อาคารสามารถควบคุมม่าน มู่ล่ี เพ่ือป้องกันการเกิดแสงบาดตาจากแสงอาทิตย์  
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รูปที ่3.2-15  ดวงโคมต้องมีมุมก าบังแสงท่ีเหมาะกับความสวา่งของหลอดไฟ  
ตาม Feature 55: Electric Light Glare Control 

(ท่ีมา: Vescoso, 2019, p.134) 
 
 

 

รูปที ่3.2-16  ความสว่างของโคมท่ีอยู่ช่วงมุมมอง > 53    วัดจากแนวระดับขึ้นไป 
จะต้องมีความสวา่ง < 8,000 cd/m2 

ตาม Feature 55: Electric Glare Control 
(ท่ีมา: Vescoso, 2019, p.134) 
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นอกจากน้ีก็มีเกณฑ์เลือกท า คือ เกณฑ์คุณภาพของแสงสว่างจากหลอดไฟ 

เกณฑ์การออกแบบลดแสงจ้าท่ีจะเกิดบนจอคอมพิวเตอร ์โดยต้องให้จอคอมพิวเตอร์

อยู่ในระยะ 4.5 ม. จากหน้าต่าง ท ามุมไม่เกิน 20    กับเส้นต้ังฉากกับหน้าต่าง  

(รูปท่ี 3.2-17) เกณฑ์การออกแบบให้พ้ืนท่ีน่ังท างานอยู่ห่างหน้าต่างในระยะท่ีก าหนด 

และการเลือกกระจกท่ีแสงผ่านได้ โดยมีค่าการส่องผ่านของแสง (Visible Light 

Transmittance) ประมาณ 0.5 -0.6 (อ่านเพ่ิมเติมในหัวข้อ การออกแบบเพ่ือใช้แสง

ธรรมชาติ)  

 

 

รูปท่ี 3.2-17  การวางจอคอมพิวเตอรภ์ายในมุม 20    กับเส้นต้ังฉากกับหน้าต่าง 
ตาม Feature 57: Low Glare Workstation Design 

(ท่ีมา: Vescoso, 2019, p. 137) 
 
  



 

62 อาคารเขียว 

5) หมวดการออกก าลังกาย (Fitness)  เป็นหมวดท่ีเก่ียวกับเกณฑ์บังคับ

ของบันได โดยการวางต าแหน่งบันไดให้มองเห็นได้ง่ายจากทางเข้าหลักท่ีมีระยะห่าง

ไม่เกิน 7.5 ม. และออกแบบบันไดให้น่าเดิน (รูปท่ี 3.2-18) มีราวจับและมีความกว้าง

อย่างน้อย 1.4 ม. เพ่ือส่งเสริมการเดินขึ้นลงบันได เป็นการออกก าลังกาย ท าให้

รา่งกายแข็งแรง การจัดโปรแกรมให้พนักงานได้เป็นสมาชิกสถานออกก าลังกาย และ

เกณฑ์เลือกท า ซ่ึงอาจจะไม่เก่ียวกับการออกแบบอาคาร เช่น เกณฑ์การจัดโปรแกรม

ฝึกฟิตเนสให้พนักงาน การจัดโต๊ะท างานพร้อมการออกก าลังกายในตัวด้วย เช่น 

Bicycle Desk (รูปท่ี 3.2-19) การจัดโต๊ะท่ีสามารถยืนท างานให้พนักงาน 

 

 

รูปที ่3.12-18  การออกแบบบันไดใหน่้าเดิน  
ตาม Feature 64: Interior Fitness Circulation 

(ท่ีมา: https://www.spacematrix.com/content) 
 

 

รูปที ่3.2-19  การจัดโต๊ะท างานด้วย Bicycle Desks  
ตาม Feature 71: Active Furnishing  

(ท่ีมา: https://www.ergopro.com/LifeSpan-CS-DT7-Upright-Exercise-Bike-Desk-p/) 

https://www.spacematrix.com/content/love-nature-biophilic-office-design-trend-modern-workplaces
https://www.ergopro.com/LifeSpan-CS-DT7-Upright-Exercise-Bike-Desk-p/ed-ls-cs-dt7.htm
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6) หมวดความสบาย (Comfort) เป็นหมวดท่ีรวมความสบายในหลายด้าน

ไว้ด้วยกัน ท้ังความสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort) ความสบายทางสรรีะ 

(Ergonomic) คุณภาพด้านเสียงในอาคาร และการไม่มีกล่ิน  

 เกณฑ์บังคับ จะเป็นเรื่องของการออกแบบให้ผู้มีข้อจ ากัดทางร่างกาย

สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ตาม ADA Standard (American Disability Act) หรือ 

กฎหมายของท้องถ่ินน้ัน ๆ ท่ีสามารถเทียบกันได้ เกณฑ์การจัดจอคอมพิวเตอร ์ความ

สูงโต๊ะ (รูปท่ี 3.2-20) ความสูงเก้าอ้ี ท่ีสามารถปรบัระดับได้เหมาะสมกับรา่งกายของ

แต่ละคน เกณฑ์การออกแบบเพ่ือลดเสียงรบกวนจากภายนอก การออกแบบเพ่ือไม่ให้

มีเสียงรบกวนจากภายในอาคาร เช่น เสียงพูดคุย (รูปท่ี 3.2-21) เสียงจากห้องเครือ่ง 

การออกแบบไม่ให้เกิดปัญหาเสียงก้อง เกณฑ์การออกแบบให้อยู่ในมาตรฐานสภาวะ

สบายตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2013 การให้ผู้ใช้อาคารสามารถควบคุมความ

สบายได้ เช่น มีพัดลมเล็ก ๆ ส่วนตัวท่ีโต๊ะ เกณฑ์การแยกพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีกล่ินไม่พึง

ประสงค์ โดยการท าประตูชนิดปิดกลับได้เอง หรือ ท าให้ห้องน้ันมีความดันเป็นลบ 

การออกแบบใช้พ้ืนแผ่รงัสีเพ่ือลดการกระจายฝ ุ่นในอาคาร 

 

 

รูปที ่3.2-20  การใช้โต๊ะท างานท่ีปรบัยืนได้ ปรบัความสูงของจอคอมพิวเตอรไ์ด้  
ตาม Feature 73: Ergonomics Visual and Physical 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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รูปท่ี 3.2-21  การแยกส่วนที่อาจมีเสียงดังจากการพูดโทรศัพท์ออกจากพื้นที่อ่ืน  
ตาม Feature 75: Internally Generated Noise 

(ที่มา: ผู้เขียน) 

 

7) หมวดสภาวะทางใจ (Mind) เน้ือหาของหมวดน้ีบางส่วนจะไม่ค่อย

เก่ียวกับการออกแบบ โดยเป็นเรื่องเก่ียวกับนายจ้างท่ีต้องจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ 

เพ่ือดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่พนักงาน แต่ก็มีเกณฑ์ส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวกับ

การออกแบบสภาพแวดล้อม คือ การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารต่อ

สภาพแวดล้อมในอาคาร ได้แก่ แสง เสียง สภาวะสบาย กล่ิน ความสะอาด เกณฑ์ใน

หมวดน้ีบังคับการออกแบบด้านความงาม โดยการน าส่ิงท่ีมีความหมาย ท าให้เกิด

ความรูสึ้กท่ีดีต่ออารมณ์ของพนักงานมาตกแต่ง (รูปท่ี 3.2-22) การออกแบบท่ีมีการ

เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น การมองเห็นแสง และมองเห็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

 นอกจากน้ี ยังมีเกณฑ์เลือกท าเก่ียวกับก าหนดความสูงของฝ้าเพดาน

ส าหรับห้องท่ีมีความกว้างต่าง ๆ เกณฑ์อนุญาตให้แม่ท่ีอยู่ในระหว่างให้นมบุตร 

สามารถหยุดพักได้ทุก 3 ช่ัวโมง เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือเก็บน้านม โดยจัดเป็นห้อง 

Wellness ให้ (รูปท่ี 3.2-23) เกณฑ์การน างานศิลปะมาตกแต่งในพ้ืนท่ีทางเข้าและ

โถง และในพ้ืนท่ีท างาน (รูปท่ี 3.2-24) การน าธรรมชาติเข้ามาในงานออกแบบ โดย

การจัดพื้นท่ีสวนบนหลังคาให้พนักงานสามารถใช้ได้ และเกณฑ์ให้น าต้นไม้มาตกแต่ง

ในอาคาร (รูปท่ี 3.2-25) 



 

อาคารเขียว  65 

 

รูปที ่3.2-22  การน าไม้เบสบอลล์ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีคนในองค์กรช่ืนชอบมาตกแต่ง 
ตาม Feature 87: Beauty and Design I 

(ที่มา: ผู้เขียน) 
 
 

 

รูปที ่3.2-23  การจัดห้อง Wellness ส าหรบัแม่ซ่ึงอยู่ในช่วงใหน้มบุตร  
ตาม Feature 93: Workplace Family Support 

(ที่มา: ผู้เขียน) 
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รูปที ่3.2-24  การน างานศลิปะมาตกแต่ง 
ตาม Feature 99:  Beauty and Design II - Artwork 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 

  

Outdoor Biophilia Indoor Biophilia 

รูปที ่3.2-25  การน าธรรมชาติเขา้มาในงานออกแบบ 
ตาม Feature 100: Biophilia II - Quantitative 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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3.3  WELL v2. 

  

International WELL Building Institute (IWBI) ได้พัฒนา WELL v2. เป็น

โครงการน ารอ่ง (Pilot) เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 (IWBI) โดยการจัดกลุ่มเน้ือหา

ใหม่ จาก 7 หมวดแนวคิด (Concepts)  เปน็ 10 หมวดแนวคิด (รูปท่ี 3.3-1) ได้แก่  

1. อากาศ 2. น้า 3. โภชนาการ 4. แสงสวา่ง 5. การเคล่ือนท่ี 6. สภาวะสบาย 7. เสียง 8. 

วัสดุ 9. สภาวะทางใจ และ 10. ชุมชน และยังมีหมวดนวตักรรม อีก 1 หมวด รวมเปน็ 11 

หมวด  

 

 
รูปที ่3.3-1  แนวคิดในการประเมินอาคารมาตรฐาน WELL v2.  

ท้ัง 10 หมวด และจ านวนเกณฑ์ 

(ท่ีมา: https://www.wellcertified.com/en/articles/tip-comparison-v1-well-v2-pilot) 

 

IWBI ได้ปรับวิธีการให้คะแนนเกณฑ์จากเดิมซ่ึงเคยมีคะแนนเท่ากันหมด 

ทุกข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เป็นคะแนนไม่เท่ากัน เช่น 1 คะแนน หรือ 3 คะแนน ตาม

ผลกระทบของเรื่องน้ันท่ีมีต่อสุขภาพ และการจะได้การรับรอง นอกจากต้องผ่าน

เกณฑ์บังคับ (Preconditions) ทุกข้อแล้ว ยังต้องผ่านเกณฑ์เลือกท า (Optimizations) 

อย่างน้อยหมวดละ 2 ข้อ อีกด้วย (ยกเว้นอาคารประเภทส านักงานให้เช่าต้องผ่าน

หมวดละ 1 ข้อ) IWBI ได้ให้เหตุผลของการพัฒนา WELL v2 ว่า เพ่ือให้ยืดหยุ่นสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก และในเวอรช่ั์น 2 น้ีก็ได้

https://www.wellcertified.com/en/articles/tip-comparison-v1-well-v2-pilot
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มีการพัฒนา ระบบการให้คะแนนใหม่ให้เหมือนกับ LEED ต้ังแต่การมีคะแนนรวมของ

ทุกหมวดเป็น 100 คะแนน และมีคะแนนหมวดนวัตกรรมอีก 10 คะแนน รวมเป็น 110 

คะแนน เหมือนกัน และยังมีการแบ่งระดับ Silver, Gold และ Platinum ท่ีคะแนน 50, 

60 และ 80 คะแนน เหมือน LEED รวมท้ังมีการให้คะแนนกับการมี WELL AP ใน

ทีมงานเหมือนกับท่ีเกณฑ์ LEED มี LEED AP  

การพัฒนามาตรฐาน WELL มิได้จ ากัดอยู่เพียงท าให้เกณฑ์สอดคล้องกับ 

LEED เพ่ือใช้ควบคู่กันแล้ว ยังได้พยายามท าให้ใช้ควบคู่เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว   

อ่ืน ๆ ได้ด้วย เช่น Living Building Challenge (อเมริกา), Three Star (จีน), Green 

Star (ออสเตรเลีย) และ BREEAM (สหราชอาณาจักร) 

ข้อดีประการหน่ึงของมาตรฐานน้ี คือ สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้ฟร ีจาก 

https://www.wellcertified.com  

การวิเคราะห์ 

 มาตรฐาน WELL มีข้อดีตรงท่ีให้ความส าคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อม

ในอาคาร ท่ีส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร และเง่ือนไขท่ีระบุในเกณฑ์

ส่วนใหญ่ ก็เป็นลักษณะของการส่ังให้ท าตามรายการท่ีก าหนด (Prescritptive 

Method) โดยไม่ต้องใช้การจ าลองคอมพิวเตอรข้ั์นสูง ยกเว้นเรือ่งแสงสว่างท่ีใช้การ

จ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์ซ่ึงการจ าลองแสงสว่างก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับ จึงดูเหมือน

จะเป็นเกณฑ์ท่ีปฏิบัติตามได้ง่ายในแง่ของการออกแบบ แต่ในเน้ือหาหลายส่วนท่ีไม่

เก่ียวกับการออกแบบ ในทัศนะของผู้เขียนก็เห็นว่าอาจจะท าได้ยากในบริบทของ

สังคมไทย เช่น การจัดสวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากมายให้พนักงาน 

การจัดอาหารหมวดโภชนาการ ค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะสูงขึ้นมาก จากค่าก่อสร้าง  

ค่าบ ารุงรกัษาอาคาร และค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินในสถานท่ีจรงิ  

ประเ ด็น ท่ี น่า พิจารณา คือ  ท าอ ย่างไร จึงจะมี เกณฑ์การออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ท่ีเน้นความส าคัญของสุขภาพและสุขภาวะใน

งบประมาณการลงทุนและค่าประเมินท่ีไม่แพงมาก เพ่ือให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง

ประโยชน์ของอาคารท่ีดีต่อสุขภาพได้ ซ่ึงพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากท่ี 

WELL ได้ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2014 ต่อมาในปี ค.ศ.  2016 ก็ได้มีการพัฒนาระบบ

การประเมินอาคารระบบใหม่ท่ีเน้นสุขภาวะ คือ Fitwel ซ่ึงบรหิารโดย The Center of 

Active Design (CfAD) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ท างานเก่ียวกับสุขภาพและ

https://www.wellcertified.com/resources
https://www.wellcertified.com/resources
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สภาพแวดล้อมอาคาร (Built Environment) Fitwel ได้ขยายตัวอย่างรวดเรว็ เช่นกัน 

ท้ังในประเทศสหรฐัอเมรกิาและต่างประเทศ ปัจจุบัน (ค.ศ. 2020) ได้มีการใช้มากกวา่ 

40 ประเทศ ด้วยเหตุผลท่ีว่า ราคาค่าใช้จ่ายในการขอการรบัรองน้ันถูกว่า WELL มาก 

และระบบประเมินก็มีความยืดหย่ ุนมากกว่าเม่ือเทียบกับ WELL ซ่ึงมีเกณฑ์บังคับ

จ านวนมาก แต่ Fitwel ไม่มีเกณฑ์บังคับเลย โดยผู้ใช้สามารถเลือกเกณฑ์ได้ตามความ

เหมาะสมกับแต่ละโครงการ โดย Fitwel ตรวจจากเอกสารอย่างเดียว ไม่มีการตรวจ

ในสถานท่ีจริง นอกจากน้ี Fitwel ก็ยังมีหน่วยงานรัฐบาล คือ The Center of 

Disease Control and Prevention เป็นผู้สนับสนุนในด้านการวิ จัย และ Fitwel 

สามารถใช้กับอาคารได้หลายประเภท แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะรู้จัก WELL 

มากกว่า มาตรฐาน Fitwel ก็มีการหมดอายุทุก 3 ปี เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลท่ีว่า เรือ่ง

สุขภาพและสุขภาวะเป็นเรื่องท่ีไม่คงท่ี ต้องมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอด จึงต้อง

ก าหนดเวลาหมดอายุ 

 

 
(ทีม่า: https://www.dmg-thailand.com/better-building-environment-more-productive-profitable/) 

 
(ทีม่า: https://www.Fitwel.org/) 

รูปที ่3-4  ตราสัญญลักษณ์ของมาตรฐาน WELL และ Fitwel 
 

แต่เม่ือน าเกณฑ์ของ Fitwel มาวิเคราะห์ ก็จะเห็นว่าเกณฑ์ของ Fitwel ซ่ึง

แบ่งเป็น 12 หมวด หรือ เรียก Section น้ัน จะมีเน้ือหาเก่ียวกับท่ีต้ังรวมอยู่ด้วย คือ 

เป็นท่ีต้ังซ่ึงรายล้อมไปด้วยยังส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านอาหาร ซึ่งท าให้ผู้ใช้อาคารสามารถเดินไปใช้บริการได้ หรือ ใกล้ระบบขนส่ง

มวลชน ซ่ึงประเด็นการเลือกท่ีต้ังโครงการน้ี ในชีวิตจรงิผู้ออกแบบแทบจะไม่มีโอกาส

https://www.dmg-thailand.com/better-building-environment-more-productive-profitable/
https://www.fitwel.org/
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ได้เลือกเลย เพราะก่อนท่ีจะมาพบผู้ออกแบบ โครงการต่าง ๆ ก็จะมีท่ีดินท่ีเลือกแล้ว

มาท้ังน้ัน หรอื โดยเฉพาะอาคารราชการ ซ่ึงก็จะต้องสรา้งในท่ีเดิม หรอื ในท่ีราชพัสดุ

ท่ีมี จึงเป็นคะแนนท่ีไม่อาจแก้ไขได้  

เน้ือหาบางส่วนของ Fitwel ก็คล้ายกับ WELL เช่น การเน้นท่ีวิธีออกแบบ

บันไดให้น่าเดิน ให้มองเห็นบันไดได้ง่ายและปลอดภัย นโยบายเก่ียวกับอาหารท่ีน ามา

จ าหน่าย หรอืจัดให้พนักงานรบัประทานในพ้ืนท่ีโครงการ แต่ก็มีเกณฑ์บางส่วนท่ีไม่มี

ใน WELL และน่าจะได้ประโยชน์ เช่น การเตรยีมความพรอ้มในสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

(Emergency Preparedness) เช่น  การจัดให้ มี เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมั ติ  

(Automated External Defibrillator, AED) (รูปท่ี 3-5) ในท่ีท างาน แต่ถ้าพิจารณา

ในแง่ของความเข้มข้นในการออกแบบสภาพแวดล้อมในอาคาร เช่น แสง เสียง สภาวะ

สบาย คุณภาพอากาศแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า WELL จะมีเกณฑ์ท่ีมากกว่า 

แต่อย่างไรก็ตามท้ัง 2 มาตรฐาน ต่างก็มีข้อดี แต่ก็ยังดูไม่เหมาะกับบรบิทของ

ประเทศไทย หากหยิบยกมาใช้ตรง ๆ จึงน่าจะมีการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคาร

ท่ีเน้นสุขภาพและสุขภาวะในบริบทของไทย ซ่ึงคาดว่าประเทศต่าง ๆ ในเวลาน้ีก็

อาจจะก าลังคิดพัฒนาเกณฑ์ของตนเองอยู่ ท านองเดียวกับเกณฑ์อาคารเขียว ซ่ึง

ขณะน้ีเกือบทุกประเทศมีของตนเอง 

 

 

รูปท่ี 3-5  เครือ่งกระตุกหัวใจ (Automated External Defibrillator, AED) 

(ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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อีกทางเลือกหน่ึงในการพัฒนา คือ แทนท่ีจะต้องใช้เกณฑ์อาคารเขียวท่ีเน้น

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม คู่กับเกณฑ์อีกระบบหน่ึงท่ีเน้นด้านสุขภาพและสุขภาวะ 

ก็คือการพัฒนาเกณฑ์เพียงระบบเดียวท่ีเน้นความส าคัญ ท้ังด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม 

และเพ่ิมน้าหนักด้านสุขภาพและสุขภาวะ ไม่ต้องท าเกณฑ์ 2 ระบบ ซ่ึงมีเน้ือหาประเมิน

บางส่วนท่ีซ้าซ้อนกันด้วย ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการ ไม่เสียเงินประเมิน

โครงการถึง 2 ระบบ เช่น LEED คู่กับ WELL เป็นต้น 

 การยกระดับการออกแบบอาคาร โดยการค านึงถึงสุขภาวะและสุขภาพมาก

ขึ้น  ควรเริม่ต้นจากข้อก าหนดท่ีคัดเลือกว่ามีประโยชน์ และอยู่ในความสามารถท่ีจะ

จ่ายได้ก่อน และจากน้ันค่อย ๆ ปรบัความเข้มข้นของเกณฑ์ใน version ต่อ ๆ ไป  

สรุป 

มาตรฐาน WELL เป็นเกณฑ์การประเมินด้านสุขภาพและสุขภาวะ ท่ีเน้น

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครอบคลุมการประเมินอาคารในหลายด้าน ท้ังคุณภาพ

อากาศ การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบเสียง สภาวะสบาย 

คุณภาพน้าด่ืม คุณภาพอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแรง รวมท้ังด้าน

สภาวะทางใจ ความสบายอารมณ์ของพนักงานหรือผู้ใช้อาคาร และท่ีส าคัญเป็น

มาตรฐานท่ีมีการตรวจวัดการพิสูจน์ผล (Performance Verification) จากอาคาร

จรงิ เช่น คุณภาพอากาศ น้า แสง เสียง ซ่ึงท าให้ม่ันใจในคุณภาพของอาคารท่ีได้การ

รบัรองมากข้ึน อีกท้ังการรบัรองยังมีการหมดอายุ ซ่ึงท าให้เจ้าของอาคารจ าเป็นต้อง

รักษาคุณภาพให้ดีอยู่ตลอด มาตรฐาน WELL จึงดูมีความเข้มงวดสูง และก็มี

ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย จึงยังมีการใช้เฉพาะในกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ หรือ

ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่าน้ัน  
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4.  BCA GREEN MARK 

มาตรฐานอาคารเขยีวของประเทศสิงคโปร ์
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BCA GREEN MARK 
มาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสิงคโปร ์

 

Green Mark เป็นระบบประเมินอาคารเขียวของประเทศสิงคโปร์ 

บรหิารโดย Building and Construction Authority (BCA) เป็นหน่วยงานของ

รัฐบาล มาตรฐานน้ีจึงมักเรียกว่า BCA Green Mark ซ่ึงได้มีการประกาศใช้

ต้ังแต่ปี  ค.ศ. 2005 ประเทศสิงคโปร์มีคณะกรรมการ Inter-Ministerial 

Committee on Sustainable Development (MCSD) ซ่ึ ง ดู แ ล ง า น ด้ า น

สภาพแวดล้อมอาคาร (Built Environment) ได้ก าหนดเป้าหมายระดับชาติว่า

ในปี ค.ศ. 2030 จ านวน 80% ของอาคารในประเทศสิงคโปร์ จะต้องเป็น

อาคารเขียว โดยในปี ค.ศ. 2015 ประเทศสิงคโปร ์มีอาคารท่ีได้รบัการรบัรองให้

เป็นอาคารเขียวแล้ว  29% (BCA, 2015) 

BCA ได้พัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวหลายประเภท ท้ังประเภทอาคารใหม่

ท่ีเป็นอาคารพักอาศัย อาคารใหม่ท่ีไม่ใช่อาคารพักอาศัย เกณฑ์ส าหรบัอาคารท่ี

มีอยู่เดิม เกณฑ์เฉพาะส าหรับอาคารบางประเภท เช่น สาธารณูปการ 

(Infrastructure) ห้างค้าปลีก สถานพยาบาล และเกณฑ์ส าหรบัชุมชน  

จากข้อมูลของ BCA ระบุว่าในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการน า Green Mark 

ไปใช้ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 14 ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นประเทศใน

เอเซีย เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม รวมท้ัง

ประเทศไทยก็มีอาคารท่ีใช้ระบบการประเมิน Green Mark 
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4.1  BCA Green Mark NRB: 2015 
มาตรฐานอาคารเขียวส าหรบัอาคารก่อสรา้งใหม่ 

ที่ไม่ใช่อาคารพักอาศัย 
 

ส าหรับเกณฑ์ประเภทอาคารใหม่ของประเทศสิงคโปร์ เรียกว่า BCA 

Green Mark Non-Residential Building เ วอร์ ช่ั น ล่า สุด  คือ  BCA Green 

Mark NRB: 2015 ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบด้วย 5 Section (รูปท่ี 4.1-1) ได้แก่ 

1. การออกแบบท่ีสอดคล้องกับภูมิอากาศ (Climatic 

Responsive Design) - 30 คะแนน 

2. สมรรถนะด้านพลังงานของอาคาร (Building Energy 

Performance) - 30 คะแนน 

3. การดูแลรกัษาทรพัยากร (Resource Stewardship) - 30 

คะแนน 

4. อาคารอัจฉรยิะและสุขภาพดี (Smart and Healthy 

Building) - 30 คะแนน 

5. ลักษณะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมข้ันสูง (Advanced Green 

Features) - 20 คะแนน 
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รูปที ่4.1-1  องค์ประกอบของเกณฑ์ Green Mark NRB: 2015 

(ท่ีมา: BCA Green Mark NRB: 2015)  
 

การรบัรองจะแบ่งเป็น 3 ระดับ จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน คือ  

 Green Mark Platinum     70   คะแนน หรอื สูงกว่า 

 Green Mark Gold Plus    60  ถึง < 70 คะแนน 

 Green Mark Gold     50  ถึง < 60 คะแนน 

อาคารท่ีจะได้รับการรับรอง จะต้องผ่านเง่ือนไขบังคับ ซึ่งมี 3 แบบ 

ได้แก่ 

        1)   เกณฑ์บังคับ (Prerequisite) ใช้กับทุกโครงการท่ีขอการรับรอง 

ซ่ึงจะต้องท าให้ผ่าน มีท้ังหมด 15 ข้อ แทรกอยู่ใน Section ท่ี 1 ถึง Section 4 

        2)  ข้อก าหนดคะแนนขั้นตา่ (Minimum Criteria Points 

Requirements) ถ้าหากต้องการได้รบัการรบัรองในระดับท่ีสูง เชน่ GoldPlus 

หรอื Platinum ในบางหัวข้อจะต้องได้คะแนนข้ันต่าตามท่ีก าหนดด้วย เช่น 

อาคารท่ีใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ ท่ีมีขนาดมากกว่า 2,000 ตร.ม. 

จะต้องจ าลองการไหลของลมด้วยโปรแกรม CFD เพ่ือแสดงว่ามีความเรว็ลมใน

อาคารถึง 0.6 m/s ส าหรบัระดับ Platinum หรอื มีความเรว็ลมได้ถึง 0.4 m/s 

ส าหรบัระดับ GoldPlus ส่วนระดับ Gold ไม่จ าเปน็ต้องผา่นขอ้น้ี เป็นต้น 
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        3)   ผลการประหยดัพลังงาน (Energy Saving Requirements) ใช้

บังคับเฉพาะกับอาคารท่ีต้องการได้ระดับ GoldPlus และ Platinum เท่าน้ัน คือ 

ต้องมีผลประหยัดข้ันต่าร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ตามล าดับ เม่ือเทียบกับ

อาคารฐาน (Baseline Building)  

        ส าหรับรายละเอียดของเกณฑ์ ในเน้ือหาการประเมินท้ัง 5 ส่วน 

(Section) ในแต่ละส่วน จะประกอบด้วยหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยสามารถสรุป

ได้ ดังน้ี 

         ส่วนที่ 1  การออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ (Climatic 

Responsive Design) (30 คะแนน) ประกอบด้วยเกณฑ์บังคับ (Prerequisite) 

3 ข้อ คือ 

            P.01    ค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคาร  (Envelope 

Thermal Transfer Value, ETTV) จะต้องไม่เกินค่าท่ีก าหนด ซ่ึงจะก าหนดไม่

เท่ากันส าหรับระดับ Gold, GoldPlus และ Platinum และก าหนดค่า U-value 

ของหลังคาแต่ละระดับการรบัรองด้วย 

           P.02    การรัว่ซึมของอากาศผ่านเปลือกอาคาร บังคับกับหน้าต่าง

ทุกบานและผนัง Curtain Wall ต้องมีลักษณะปิดแน่น (Air Tightness) โดยค่า

อากาศรัว่ซึมต้องไม่เกินค่าท่ีก าหนด เพ่ือประหยัดพลังงานในการปรบัอากาศ 

         P.03    ที่จอดรถจักรยาน ก าหนดจ านวนท่ีจอดรถจักรยาน ตามขนาด

พ้ืนท่ีอาคารซ่ึงไม่เท่ากันในอาคารแต่ละประเภท เพ่ือลดการใช้พลังงานในการ

เดินทาง 

        เกณฑ์ท่ีมีคะแนนมี 3 หัวข้อหลัก คือ 

        1.01   ความเป็นผู้น า  (Leadership) เป็นเกณฑ์ ท่ีให้ความส าคัญ

กับ  วิสัยทัศน์ของเจ้าของโครงการต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงมีความส าคัญต่อ

ความส าเรจ็ของโครงการ ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย คือ 

 1.01a  เป้าหมายโครงการที่ตอบสนองต่อภูมิอากาศและ

สภาพแวดล้ อม  (Climatic and Contextaully Responsive Brief) การ

ก าหนดเป้าหมายด้านระดับอาคารเขียวท่ีต้องการ ต้ังแต่เริม่ต้นโครงการ การ

ประเมินกลยุทธ์ และข้อจ ากัด 
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 1.01b ขบวนการออกแบบเชิง บูรณาการ  (Integrative 

Design Process) มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีต่าง ๆ การหาแนว

ทางการออกแบบรว่มกัน 

 1.01c  คณะท างานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Credentials of Project Team) ในประเทศสิงคโปร์ ได้มี

ระบบรับรองผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญหลายประเภท คือ จะได้คะแนนถ้าเลือก

ทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 -  สถาปนิก วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโครงสร้างและโยธา 

นักพัฒนา และผู้รบัเหมาท่ีได้การรบัรอง ISO 14001  

-  บรษัิทท่ีได้รบัการรบัรอง SGBC Green Services  

-  Green Mark Manager ห รื อ  Green Mark Facilities 

Manager 

-  Green Mark Professional หรอื Green Mark Facilities 

Professional  

-   ผู้ รับ เหมา ท่ี ไ ด้ รับการรับรอง  Green and Gracious 

Builder ซ่ึงจะได้คะแนนไม่เท่ากัน ถ้าเป็นผู้รบัเหมาท่ีอยู่

ในระดับ Excellent หรอื Star จะได้คะแนนมากกว่าระดับ 

Certified และ Merit  

 1.01d  การใชร้ะบบสารสนเทศข้อมลูอาคาร (Building 

Information Modeling, BIM) การใช้ระบบ BIM จะช่วยลดขอ้ผิดพลาด หรอื 

ข้อขัดแย้งกันระหวา่งแบบได้ดี ซ่ึงจะให้คะแนนเพ่ิมข้ึน ตามระดับความลึกของ

การใช้งาน  

- ต้ังแต่การใช้ BIM ในระดับ 3D เพ่ือลดข้อผิดพลาดระหวา่ง

แบบ 

- การใช้ BIM เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และสมรรถนะ

อาคาร 

- กา ร ใ ช้ ใ น ร ะ ดั บ  4D - เ พ่ื อ บ ริห า ร เ วล า  ติ ดตาม

ความก้าวหน้าของงานก่อสรา้ง 
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- การใช้ในระดับ 5D - เพ่ือจัดท าราคา หาปริมาณวัสดุ 

ตรวจสอบงบประมาณค่าก่อสรา้ง 

- การใช้ในระดับ 6D - เพ่ืองานข้ันดูแลอาคาร การจัดซ้ือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  

1.01e    การมีส่วนร่วมของผู้ใช้อาคาร (User Engagement) 

การท าให้ผู้ใช้อาคารเกิดความตระหนักต่อการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เช่น ผู้เช่าอาคารได้ท าตามข้อตกลงเก่ียวกับการตกแต่งและการ

เลือกซ้ือของท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

1.02   ความกลมกลืนกับเมอืง (Urban Harmony)  

1.02a ความเป็นเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Urbanism) คือ 

มีการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของโครงการ มีการวิเคราะห์และจ าลอง

ลักษณะอาคารในบรบิทของสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

1.02b  การน าน้าและต้นไม้มาใช้ในงานภูมิทัศน์ (Integrated 

Landscape and Waterscape) คือ การน าต้นไม้มาเป็นส่วนหน่ึงในงาน

ออกแบบ ซ่ึงพิจารณาจาก ค่า Green Plot Ratio (GnPr) ย่ิงสูงย่ิงได้คะแนน

มาก การรกัษาต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ี ใช้ต้นไม้พ้ืนเมือง และการจัดการปัญหา

น้าฝนไหลนองพ้ืนท่ีโดยมีการจัดการคุณภาพน้าฝนก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่

สาธารณะ 

1.03 ความเป็นอาคารในเขตรอ้นชื้น (Tropicality) คือ การออกแบบ

อาคาร โดยการใช้ Passive Design เพ่ือประหยัดพลังงาน และท าให้มีสภาวะ

สบาย ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย ได้แก่ 

1.03a  เกณฑ์การออกแบบผนังและหลังคาอาคาร (Tropical 

Facade Performance) ส าหรับพ้ืนท่ีปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ โดย

เกณฑ์จะก าหนดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความรอ้นรวม (U-value) ของผนัง 

ค่า U ของหน้าต่าง และ ช่องแสงท่ีหลังคา สัดส่วนหน้าต่างต่อผนังท้ังหมด 

(Window to Wall Ratio, WWR) ผลคูณระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของ

แผงบังแดด และสัมประสิทธิ์การบังแดดของหน้าต่าง โดยได้ก าหนดแนว

ทางการออกแบบท้ังวิธีท่ีต้องใช้การจ าลองพลังงาน และแนวทางท่ีไม่ต้องใช้

การจ าลองพลังงาน แต่ใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) 
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1.03b  เกณฑ์การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร  (Internal 

Spatial Organization)  คือ ให้น าส่วนท่ีไม่ปรบัอากาศ เช่น ห้องน้า บันได ไว้

ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก เพ่ือลดความรอ้นท่ีเข้าสู่อาคาร ส่วนพ้ืนท่ี

ซ่ึงใช้งานในเวลาส้ัน ๆ เช่น ห้องน้า บันได ทางเดิน โถงลิฟต์ ใช้การระบาย

อากาศธรรมชาติ 

1.03c  เกณฑ์สมรรถนะในการระบายอากาศตามธรรมชาติ 

(Ventilation Performance)  เป็นเกณฑ์ท่ีให้คะแนนในการเปิดหน้าต่างท่ีหัน

ไปด้านท่ีรบัลมและสามารถออกแบบให้ห้องมีสัดส่วนความลึกของห้องต่อความ

สูงของเพดานอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงถ้าหากสามารถท าการจ าลองการไหล

ของลมด้วยโปรแกรม Computer Fluid Dynamic (CFD) และมีค่าความเรว็ลม 

ค่า  PMV (Predicted Mean Vote) และค่า อัตราการถ่ายเทอากาศ (Air 

Change Rate) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์จะได้คะแนนเพ่ิมเติม    

        ส่วนที่ 2  สมรรถนะด้านพลังงานของอาคาร (Building Energy 

Performance) (30 คะแนน) 

        มีเกณฑ์บังคับ 3 ข้อ คือ 

             P.04 ประสิทธิภาพรวมของระบบปรบัอากาศ และส่วนประกอบ 

(Air Conditioning Total System and Component Efficiency) จะ เ ป็ น

เกณฑ์ในการควบคุมประสิทธิภาพของเครือ่งปรบัอากาศท่ีใช้น้าเย็น และระบบ 

District Cooling 

             P.05 ประสิทธภิาพของระบบแสงสว่างและการควบคุม (Lighting 

Efficiency and Controls) จะต้องเป็นไปตามค่าการใช้พลังงานท่ีก าหนด 

(Lighting Power Budget) และถ้าเป็นโรงแรมจะต้องมีระบบปิดไฟอัตโนมัติ 

เม่ือแขกท่ีมาพักออกจากห้อง 

             P.06  ประสทิธภิาพของระบบขนสง่ในแนวด่ิง (Vertical 

Transportation Efficiency) ระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน จะต้องเป็นระบบ 

Variable Voltage and Variable Frequency (VVVF) 
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        ในส่วนท่ี 2 น้ีประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีมีคะแนนใน 3 หัวข้อหลัก คือ 

             2.01 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พพ ลั ง ง า น  (Energy Efficiency) ซ่ึ ง ร ว ม

ประสิทธิภาพของระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ

และแสงสว่างในท่ีจอดรถ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับปล๊ัก 

          2.02 ค่าการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Effectiveness) เป็น

การพิจารณาจากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Use Intensity, 

EUI) ซ่ึงแสดงการใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปี โดยต้องใช้โปรแกรมค านวณ

เปรยีบเทียบผลประหยัดกับค่าการใช้พลังงานของอาคารฐาน 

           2.03 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นการส่งเสริมสู่

เป้าหมายของการเป็นอาคารท่ีใช้พลังงานเป็นศูนย์ อาคารท่ีใช้พลังงานเป็น

บวกส าหรับอาคารท่ีไม่ได้สูงหลายช้ัน และอาคารท่ีใช้พลังงานต่าประเภท

อาคารสูง ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ดังน้ี 

 2.03a  การศึกษาความเ ป็นไปไ ด้ ในการใช้พลั งงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Energy Feasibility) คือ การศึกษาลักษณะหลังคา ความ

คุ้มค่าในการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

 2.03b  หลังคาพร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Ready 

Roof) เป็นการออกแบบหลังคาให้พรอ้มส าหรบัการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ในอนาคต โดยการเผื่อการรบัน้าหนัก เตรยีมระบบไฟฟ้า และพ้ืนท่ีติดต้ังท่ีไม่มี

เงาบัง 

 2.03c  การใช้พลังงานหมุนเวียน (Adoption of Renewable 

Energy) เป็นการให้คะแนนตามปรมิาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

และน ามาใช้ในโครงการ ต้ังแต่ 0.5% ขึ้นไป ถึง 2.5% ของพลังงานท่ี

คาดการณ์ว่าอาคารน้ันใช้ 

         ส่วนที่ 3  การสงวนรักษาทรัพยากร (Resource Stewardship) 

(30 คะแนน) 

        มีเกณฑ์บังคับ 1 ข้อ 

             P.07     ประสิทธิภาพการใช้น้าของอุปกรณ์  (Water Efficiency 

Fittings) สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ คือ ก๊อกอ่างล้างมือ ก๊อกอ่างล้างจาน ก๊อก

ฝักบัวอาบ ก๊อกผสม หัวฝักบัว ซ่ึงใช้การก าหนดด้วยการใช้ฉลากประหยัดน้า
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ของประเทศสิงคโปรท่ี์ก าหนดด้วย ค่า Tick WELs (Water Efficiency Labels) 

Rating เช่น 3 Tick WELs (รูปท่ี 4.1-2 - 4.1-3) ซ่ึงหมายถึงประหยัดน้าระดับดี

เย่ียม (Excellent) 

 

 

 

 

รูปที ่4.1-2  ฉลากการประหยัดนา้ 
ของประเทศสิงคโปร ์

(ท่ีมา: 
https://www.homeanddecor.com.sg/uncateg
orized/is-your-furniture-really-eco-friendly/)  

รูปที ่4.1-3  ก๊อกนา้ท่ีได้ 3 Ticks 
WELs 

(ท่ีมา: 
https://waterhardware.com.sg/product/del

ay-action-basin-faucet-wels-3-ticks/) 

     
     

ในส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ 

             3.01 น้า (Water) ซ่ึงต้องมีการประหยัดน้าท้ังในงานภูมิทัศน์ ระบบหอ

ผึ่งเย็น และอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้า ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย ดังน้ี 

 3.01a ร ะบบที่ ใ ช้ น้ า มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  (Water Efficient 

Systems) คือ การใช้ระบบน้าหยดในการรดน้าต้นไม้ และเลือกพืชท่ีทนแล้ง 

3.01b การเฝ้าติดตามการใช้น้า (Water Monitoring) มีการ

ติดต้ังมิเตอรย่์อยในระบบท่ีใช้น้ามาก และเป็นมิเตอรท่ี์สามารถแจ้งปัญหาน้า

รัว่ได้จากระยะไกล 

3.01c แหล่งน้าใช้ทางเลือก (Alternative Water Resource) 

คือ น าน้าจากเครือ่ง AHU มาใช้ การใช้น้าจาก NEWater คือ น้าเสียท่ีผ่านการ

บ าบัดแล้วจากโรงบ าบัดน้าเสียของรฐับาล การใช้น้าท่ีผ่านการบ าบัดในพ้ืนท่ี

โครงการ การรวบรวมและใช้น้าฝนในโครงการ 

             3.02 วัสดุ (Materials) เป็นการลดผลกระทบจากการใช้วัสดุ โดย

พิจารณาพลังงานสะสม (Embodied Energy) ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ดังน้ี 

https://www.homeanddecor.com.sg/uncategorized/is-your-furniture-really-eco-friendly/
https://www.homeanddecor.com.sg/uncategorized/is-your-furniture-really-eco-friendly/
https://waterhardware.com.sg/product/delay-action-basin-faucet-wels-3-ticks/
https://waterhardware.com.sg/product/delay-action-basin-faucet-wels-3-ticks/
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3.02a การก่อสรา้งที่ยั่งยืน (Sustainable Construction) ใน

กรณีท่ีมีโครงสร้างเดิม พยายามใช้โครงสร้างท่ีมีอยู่ ไม่ทุบท าลาย มีการ

พิจารณาการใช้คอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ค่า  Concrete Usage 

Index (CUI) ถ้า CUI ย่ิงต่าย่ิงได้คะแนนมาก และการใช้ระบบการก่อสรา้งท่ี

ย่ังยืน เช่น คอนกรตีรบัก าลังสูงระดับ > 60 Mpa การใช้โครงสรา้งเหล็ก การใช้

ไม้ Engineered Timber การใช้ระบบคอนกรตีส าเรจ็รูป (Precast Concrete 

Elements) การใช้คอนกรีตน้าหนักเบา (Light Weight Concrete Element) 

และการน าระบบ BIM มาค านวณหา CUI 

3.02b คารบ์อนสะสม (Embodied Carbon) เป็นการพิจารณา 

คาร์บอนสะสมท่ีใช้ในวัสดุ คือ คอนกรีต เหล็ก กระจก และวัสดุอ่ืน ๆ และ 

คารบ์อนสะสมในระดับท้ังอาคาร ค านวณโดยการใช้โปรแกรมของ BCA  

3.02c การ ใช้ วั สดุที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable Product) การ

เลือกใช้วัสดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่า มีส่วนผสมของวัสดุรไีซเคิล ซ่ึงเป็น

วัสดุท่ี Singapore Green Building Council ให้การรับรอง ในการออกแบบ

ผนังภายนอก ภายใน พื้น เพดาน หลังคา ประตู 

             3.03 ขยะ (Waste) ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 

3.03a แผนจัดการสิง่แวดล้อมในงานก่อสรา้ง 

(Environmental Construction Management Plan) มีการติดตามการใช้

พลังงาน นา้ และขยะท่ีเกิดขึ้น 

 3.03b การจัดการขยะระหว่างใช้อาคาร  (Operational 

Waste Management) ได้แก่ การเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการรวบรวมขยะท่ี

สามารถรไีซเคิลได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ เตรยีมระบบหรอืพ้ืนท่ีส าหรบัเศษ

อาหาร และระบบหรอืส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัขยะประเภทพืชสวน ก่ิงไม้ 

         ส่วนที่  4  อาคาร อัจฉริยะและสุขภาพดี  (Smart & Healthy 

Building) (30 คะแนน) 

        มีเกณฑ์บังคับ 8 ข้อ ได้แก่ 

            P.08 สภาวะสบาย (Thermal Comfort) ใช้อุณหภูมิในการออกแบบ

ส าหรบัการปรบัอากาศท่ี 23-25 C ความชื้นสัมพัทธ์ 65% ตามมาตรฐานการ

ออกแบบระบบปรบัอากาศและระบายอากาศของประเทศสิงคโปร ์
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           P.09 อัตราการระบายอากาศขั้นต่า (Minimum Ventilation Rate) 

ใช้บังคับกับอาคารท่ีใช้ระบบปรบัอากาศ หรอื ระบายอากาศด้วยเครือ่งกล ต้อง

ได้มาตรฐานข้ันต่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

            P.10 แผ่นกรองอากาศในช่วงเวลาที่มีมลภาวะ (Filtration Media for 

Times of Pollution) ใช้แผ่นกรองอากาศระดับ MERV 14 ส าหรับกรองอากาศ

ภายนอกท่ีเข้า AHU หรอื ระบบเติมอากาศ เม่ืออากาศภายนอกมีปัญหามลพิษ 

ตามท่ีคู่มือของ Ministry of Health (MOH) ของประเทศสิงคโปรก์ าหนด 

             P.11 สีที่มีสารอินทรีย์ระเหยต่า  (Low VOC Paints) ต้องใช้สีทา

ภายในอาคารและสีรองพ้ืน ซ่ึงได้การรับรองจากองค์กรในประเทศว่ามี

สารอินทรย์ีระเหยง่ายต่าอย่างน้อย 90% ของพ้ืนท่ีผนังภายใน 

             P.12 สารท าความเย็น (Refrigerants) ต้องมีค่าศักยภาพการท าลาย

โอโซน (Ozone Depletion Potential, ODP) เท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพการ

ท าให้โลกร้อน (Global Warming Potential, GWP) น้อยกว่า 100 ต้องมีการ

ติดต้ังระบบตรวจจับการรัว่ซึมของสารท าความเย็นในห้องท่ีมีเครือ่งท าน้าเย็น 

(Chiller) และอุปกรณ์อ่ืนท่ีใช้สารท าความเย็น 

             P.13 ระดับเสียง  (Sound Level) อุปกรณ์ท่ี มี เ สียงดังและความ

ส่ันสะเทือน จะต้องมีเสียงดังไม่เกินค่าท่ีก าหนด 

             P.14   การติดต้ังเครือ่งมือถาวรส าหรบัวัดและพิสูจน์ผลระบบปรบั

อากาศที่ใช้เครื่องท าน้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้า  (Permanent 

Instrumention for the M&V of Water Cooled Air-Conditioning Systems) 

เพ่ือวัดประสิทธิภาพท่ีได้จรงิ (Resultant Efficiency) หรอื ค่ากิโลวัตต์ต่อตัน

ความเย็นท่ีได้  

            P.15  การติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าย่อยและการติดตามผล (Electrical 

Sub-Metering & Monitoring) เกณฑ์ น้ี ใช้ กับอาคาร ท่ี มีขนาดมากกว่า 

5,000  ตร.ม. ซึ่งต้องติดมิเตอรย่์อยของระบบต่าง ๆ แยกเป็น ลิฟต์และบันได

เล่ือน อุปกรณ์ผลิตน้ารอ้น รวมถึงฮีตปั๊ ม  

        ในส่วนท่ี 4 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ 

             4.01 คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality) ซ่ึง

ประกอบด้วยเกณฑ์ คือ 
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4.01a  สภาวะสบายของผู้ใช้อาคาร  (Occupant Comfort) 

เป็นการวัดคุณภาพอากาศในอาคาร ตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย (Code 

of Practice) มีการส ารวจประเ มินความพึงพอใจของผู้ ใช้อาคารต่อ

สภาพแวดล้อมในอาคาร และมีจอแสดงผลคุณภาพอากาศภายในให้ผู้ใช้อาคาร

ทราบ 

4.01b  อากาศภายนอก (Outdoor Air) มีการวัดและติดตาม

ปรมิาณอากาศภายนอก ท่ีน าเข้ามาผ่าน Precool Unit หรอืมาเติมท่ี AHU และ 

FCU 

4.01c  สิ่งปนเป้ือนในอาคาร (Indoor Contaminant) มีการ

ออกแบบควบคุมแหล่งมลพิษท่ีเกิดขึ้นในอาคาร ไม่ให้กระจายไปส่วนอ่ืน ๆ และ

การน าอากาศภายนอกมาไล่อากาศท่ีปนเปื้ อนสกปรกออกไป การใช้ระบบแสง

ยูวี (Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) เพ่ือฆ่าเชื้อโรคท่ี AHU และ 

FCU และการเลือกใช้วัสดุท่ีมี VOC ต่าท่ีได้การรบัรองจาก Singapore Green 

Building Product (SGBP) ในระดับดีมาก หรอื สูงกว่า 

             4.02 คุณภาพพื้นที่ใช้สอย  (Spatial Quality) ประกอบด้วยเกณฑ์

ย่อย คือ 

4.02a   การออกแบบแสงสวา่ง (Lighting) คือ ออกแบบโดยใช้

ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และ ป้องกันแสงจ้า โดยการจ าลองสภาพแสง 

รวมท้ังการออกแบบโดยใช้แสงประดิษฐ์ต้องมีคุณภาพของหลอดไฟตามท่ี

ก าหนด 

4.02b   ระบบเสียง (Acoustics) ผนังท่ีก้ันระหว่างพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ต้องมีค่า Sound Transmission Class (STC) ตามท่ีก าหนด 

4.02c  สุขภาวะ  (Wellbeing) การออกแบบท่ีเป็น Biophilic 

Design คือการออกแบบให้มี Sky Garden การใช้ต้นไม้ในอาคาร การน า

รูปรา่ง รูปทรงธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ และการออกแบบเพ่ือคนทุกคน 

(Universal Design) 

            4.03 การ จัดการอาคารอย่ างชาญฉลาด  (Smart Building 

Operations) ประกอบด้วยเกณฑ์ คือ 
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 4.03a  การติดตามการใช้พลังงาน  (Energy Monitoring) 

ผ่าน web-based หรอืโทรศัพท์มือถือ 

 4.03b  การควบคุมความต้องการ  (Demand Control) เป็น

การควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ การเปิดปิดไฟ โดยการใช้ sensor เชน่ 

Occupancy sensor  

 4.03c  การบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Integration 

and Analysis) ได้แก่ การน าข้อมูลอุณหภูมิอากาศภายนอกมาใช้วิเคราะห์เพ่ือ

ต้ังค่าในการท างานของระบบ การควบคุมการท างานของระบบให้ตอบสนอง

ต่อโหลด (Demand Response Control) เพ่ือลดการใช้พลังงาน แต่ยังค านึงถึง

สภาวะสบายของผู้ใช้อาคาร 

 4.03d  ก า ร ส่ ง มอบง าน ร ะบบและ เ อกสา ร  (System 

Handover and Documentation) คือ  การ ท่ี เ จ้ าของโครงการ จ้างผู้ ท่ี มี

ความสามารถ เช่น เป็น Energy Auditor ท่ีได้รับการรับรองจาก BCA มา

พิสูจน์ผลการท างานของระบบต่าง ๆ หรอื ท าสัญญากับบรษัิทรบัรองสมรรถนะ

พลังงาน (Energy Performance Contract, EPC) และการรบัรองผลประหยัด

ตามท่ีค านวณอย่างน้อย 3 ปี 

ส่วนที่  5  ความพยายามขั้นสูงเพื่อ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Advanced Green Efforts) (20 คะแนน) 

        ในส่วนน้ีไม่มีเกณฑ์บังคับ 

        5.01  สมรรถนะขั้ นสู ง  (Enhanced Performance) (15 คะแนน) 

คะแนนในส่วนน้ีจะได้จากการท่ีสามารถท าคะแนนในบางหัวขอ้ในส่วนท่ี 1-4 ได้

ดีย่ิงเกินเพดานคะแนนท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อน้ัน ๆ ก็จะสามารถได้รับคะแนน

เพ่ิมเติมในส่วนน้ี คล้ายเป็นโบนัสพิเศษ 

        5.02  การออกแบบที่แสดงถึงความคุ้มค่า (Demonstrating Cost 

Effective Design) (1-2 คะแนน) การออกแบบท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความคุ้มค่า

ต่อการลงทุน (1 คะแนน) หรือ ราคาไม่เพ่ิมข้ึนจากราคาปรกติ โดยแสดง

รายละเอียดในรายงานการค านวณราคาของผู้ประเมินราคา Quality 

Surveyor) (2 คะแนน) 
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        5.03 การได้รับการรับรองอาคารเพิ่ม เ ติม  (Complimentary 

Certifications) (1 คะแนน) ถ้าอาคารน้ันได้รบัการรบัรองจากเกณฑ์ประเภท

อ่ืนด้วย อาจจะเป็นจากหน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ หรือ นานาชาติ 

นอกเหนือจากการรบัรองของ GREEN MARK NRB: 2015 ก็จะได้รบัคะแนนใน

ส่วนน้ี 

5.04 ประโยชน์ต่อสังคม  (Social Benefits) (2 คะแนน) ส าหรับ

โครงการท่ีสามารถแสดงประโยชน์ต่อสังคม การท าให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดี 

สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน หรอื การซ้ือพลังงานสะอาด (พลังงานรงัสีอาทิตย์) 

ผ่านการท าสัญญากับบุคคลท่ี 3 เป็นต้น 
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ตารางที ่4.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ GM NRB: 2015 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

สว่นที ่1 การออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพ
ภูมอิากาศ 

30 2.01c ประสิทธิภาพการระบายอากาศที่จอดรถ 2 

P.01 การลดความรอ้นผ่านผนังและหลังคา 
 

2.01d ประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

1 

P.02 การรัว่ซึมของอากาศผ่านเปลือกอาคาร 
 

2.02 ค่าการใช้พลังงานของอาคาร 11 

P.03 ที่จอดรถจักรยาน 
 

2.02a การใชพ้ลังงานของอาคาร 11 

1.01 ความเป็นผู้น า 10 2.03 พลังงานหมนุเวยีน 8 

1.01a การออกแบบสอดคล้องกับภูมอิากาศ
และบรบิท 

1 2.03a การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ
ของการใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ 

0.5 

1.01b กระบวนการออกแบบเชงิบูรณาการ 2 2.03b หลังคาที่พรอ้มติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

1.5 

1.01c คณะท างานที่ได้รบัการรบัรอง 2 2.03c การผลิตพลังงานหมนุเวียนในที่ตั้ง
โครงการ 

6 

1.01d Building Information Modelling 2 สว่นที ่3 การสงวนรกัษาทรพัยากร 30 

1.01e การมสี่วนรว่มของผู้ใช้อาคาร 3 P.07 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้น้า 30 

1.02 ความกลมกลืนกับเมอืง 10 3.01 น้า 8 

1.02a ความเป็นเมืองอย่างยั่งยืน 5 3.01a ประสิทธิภาพของระบบที่ใชน้้า 3 

1.02b การบูรณาการต้นไมแ้ละน้าในงาน
ออกแบบ 

5 3.01b การเฝ้าติดตามการใชน้้า 2 

1.03 การพึ่งพาธรรมชาติในอากาศรอ้นชื้น 10 3.01c แหล่งน้าทางเลือก 3 

1.03a ผนังอาคารบรเิวณที่ไมป่รบัอากาศ 3 3.02 วสัดุ 18 

1.03b การจัดองค์ประกอบพื้นที่ในส่วนไมป่รบั
อากาศ 

3 3.02a การก่อสรา้งอย่างยั่งยืน 8 

1.03c ประสิทธิภาพการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ 

4 3.02b ปรมิาณคารบ์อนของวัสดุ 2 

สว่นที ่2 สมรรถนะอาคารด้านพลังงาน 30 3.02c ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน 8 

P.04 ประสิทธิภาพของระบบปรบัอากาศ 
 

3.03 ขยะ 4 

P.05 ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างและ
การควบคุม 

 
3.03a แผนจัดการการก่อสรา้งด้านสิ่งแวดล้อม 1 

P.06 ประสิทธิภาพของระบบขนส่งในแนวด่ิง 
 

3.03b การจัดการขยะระหว่างด าเนินงาน 3 

2.01 ประสิทธภิาพพลังงาน 11       

2.01a ประสิทธิภาพรวมของระบบปรบัอากาศ 5       

2.01b ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่าง 3       
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ตารางที ่4.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ GM NRB: 2015 (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

สว่นที ่4 อาคารอัจฉรยิะและช่วยให้มีสขุภาพดี 30 สว่นที ่5 ความพยายามขั้นสูงเพื่อเปน็
มติรต่อสิง่แวดล้อม 

20 

P.08 สภาวะสบาย 

 

5.01 สมรรถนะขัน้สูง 15 

P.09 อัตราการระบายอากาศข้ันต่า   5.02 การออกแบบที่ไมท่ าให้ต้นทุน
เพิ่มขึน้ 

2 

P.10 แผ่นกรองอากาศเพ่ือลดมลพิษ   5.03 การได้รบัการรบัรองอาคาร
เพิ่มเติม 

1 

P.11 สีที่มีส่วนประกอบของสารอินทรย์ีระเหย
ง่ายต่า 

  5.04 ประโยชน์ต่อสังคม 2 

P.12 สารท าความเย็น     คะแนนรวม 140 

P.14 การติดต้ังอุปกรณ์ถาวรส าหรบัวัดและ
ตรวจสอบระบบปรบัอากาศแบบรวม
ศูนย์ที่ระบายความรอ้นด้วยน้า 

        

P.15 มิเตอรย่์อยและการเฝ้าติดตาม         

4.01 คุณภาพอากาศภายในอาคาร 10       

4.01a สภาวะสบายของผู้ใช้อาคาร 2       

4.01b อากาศภายนอก 3       

4.01c สิ่งสกปรกปนเปื้ อนในอาคาร 5       

4.02 คุณภาพพื้นทีภ่ายใน 10       

4.02a แสงสว่าง 6       

4.02b ระบบเสียง 2       

4.02c ความเป็นอยู่ที่ดี 2       

4.03 การจัดการอาคารอัจฉรยิะ 10       

4.03a การเฝ้าติดตามการใชพ้ลังงาน 3       

4.03b การควบคมุความต้องการทางไฟฟ้า 3       

4.03c การบูรณาการและการวิเคราะห์ 3       

4.03d การจัดท าเอกสารเพื่อส่งมอบงานระบบ 1       
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เกณฑ์ส าหรบัอาคารใหม่ของ Green Mark จะมีอายุการรบัรองเพียง 

3 ปีเท่าน้ัน ดังน้ัน เจ้าของโครงการ จะต้องขอการรบัรองอาคารเขียวต่อ ด้วย

ระบบอาคารเขียวส าหรับอาคารท่ีมีอยู่เดิม (Existing Non Residential 

Building, ENRB) ด้วยเกณฑ์ BCA Green Mark ENRB: 2017 เพ่ือแสดงให้

เห็นว่ายังเป็นอาคารท่ีดี ซ่ึงในการรบัรองใหม่ ก็อาจจะปรบัปปรุงประสิทธิภาพ

ในด้านต่าง ๆ และท าให้อาคารได้รบัการรับรองในระดับท่ีสูงกว่าเดิมได้ เช่น 

จากระดับ Gold เป็น GoldPlus หรอื Platinum 

ตัวอยา่ง อาคารที่ได้ Green Mark 

1. อาคาร Capitagreen  เป็นท่ีได้รบั Green Mark ระดับ Platinum 

อาคารแรกในประเทศสิงคโปร ์ปี ค.ศ. 2012 มีจุดเด่นตรงท่ีเป็นอาคารแรกใน

ประเทศสิงคโปรท่ี์สรา้งด้วย Supercrete เป็นคอนกรตีท่ีมีความแข็งแรงพิเศษ 

Ultra High Strength ท าให้สามารถประหยัดการใช้คอนกรีต เทคนิคการ

ก่อสรา้งท่ีใช้ระบบส าเรจ็รูป ท าให้ลดเวลาก่อสรา้ง ลดขยะในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

 อาคารใช้น้าในการรดน้าต้นไม้ซ่ึงมีจ านวนมาก โดยใช้น้าฝน และ

น าน้าท่ีกล่ันตัวจากเครือ่งส่งลมเย็น (Air Handling Unit, AHU) ไปใช้เติมในหอ

ผึ่งเย็น (Cooling Tower) 

 

 
รูปที ่4.1-4  อาคาร Capitagreen ใช้ Supercrete เพ่ือลดการใช้วสัด ุ 
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2.  อาคาร Marina Barrage  เป็นอาคารของหน่วยงานรฐั คือ PUB 

(Public Utilities Board) ซ่ึงท าหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดหาน้า อาคารน้ีเป็น

ตัวอย่างอาคารเขียว ประเภท Infrastructure และได้ Platinum ซ่ึงไม่ค่อย

พบว่ามีเกณฑ์อาคารเขียวประเภทน้ี ในระบบประเมินอาคารเขียวอ่ืน ๆ หน้าท่ี

ของอาคาร คือ เป็นสถานท่ีในการควบคุมระดับน้า ในพ้ืนท่ีรับน้า (Water 

Catchment)  

หลังคาอาคารออกแบบเป็นสวนพักผ่อนอเนกประสงค์ซ่ึงเปิดให้

ประชาชนใช้ฟร ีโดยบางส่วนของหลังคาท าเป็นลานติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ด้วย  สวนบนหลังคา ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนสู่พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีอยู่

ข้างล่าง คือ โถงนิทรรศการ ท าให้ประหยัดพลังงาน 

นอกจากน้ียังใช้ประโยชน์จากน้าในอ่างเก็บน้า โดยน ามาใช้ระบาย

ความรอ้นให้กับเครือ่งสูบน้าท่ีใช้ระบายน้า และการปั่ นไฟฟา้ 

 

 

รูปที ่4.1-5  อาคาร Marina Barrage ได้ Green Mark Platinum  
ประเภท Infrastructure 

(ท่ีมา: https://www.geomotion.com.au/marina-barrage-singapore.html) 
 

 
 
 

https://www.geomotion.com.au/marina-barrage-singapore.html
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3.  อาคาร TREE House เป็นอาคารท่ีใช้ระบบสวนในแนวต้ังท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ในปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงเป็นการออกแบบโดยใช้แนวคิดใน

การเลียนแบบส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ (  Biomimicry) การท าสวนแนวต้ังขนาด

ใหญ่ เพ่ือให้ผนังท่ีเป็นต้นไม้ในแนวต้ัง ช่วยลดความร้อนท่ีเข้าสู่อาคาร และ 

เป็นการใช้ต้นไม้เพ่ือลด Carbon Footprint ของอาคาร และมีการออกแบบท่อ

ส่งน้าขึ้นไปรดนา้ต้นไม้โดยท าเป็นเส้นทะแยงในระหว่างผนัง Vertical Garden 

 

 

รูปที ่4.1-6 อาคาร TREE House ท่ีใช้ Vertical Garden ขนาดใหญ่มาก 

โดยใช้การเลียนแบบต้นไม้ (Biomimicry) 
(ท่ีมา:  https://www.pinterest.co.uk/pin/290904457159048623/) 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/290904457159048623/
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4.  อาคาร  The Hive  เป็นอาคารเรียนรวม ในมหาวิทยาลัย 

Nanyang ซ่ึงออกแบบโดยใช้หลัก Passive Design คือ ใช้การระบายอากาศ

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ มีเฉพาะห้องเรยีน ห้องสมุด เท่าน้ันท่ีปรบัอากาศ ใช้

ระบบ Passive Displacement Venilation ซ่ึงจ่ายลมเย็นผ่านผนังห้องเรยีน

โดยการพาความรอ้น ลักษณะห้องเรยีนจะไม่มีห้องท่ีเป็นส่ีเหล่ียม หรอื จัดโต๊ะ

เรยีนท่ีหันหน้าเข้าหาผู้บรรยาย แต่เป็นการจัดโต๊ะกลมน่ังเป็นกลุ่ม ภายในตรง

กลางอาคารออกแบบเป็นโถงสูงเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ ผนังอาคารเป็นคอนกรตี

หล่อส าเรจ็รูป ลดการเกิดขยะในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

 

 

รูปที ่4.1-7 ภายนอกอาคาร The Hive ใน Nanyang University 

(ท่ีมา: https://www.locationscout.net/singapore/17151-the-hive) 

https://www.locationscout.net/singapore/17151-the-hive
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รูปที ่4.1-8 ภายในอาคารใช้การระบายอากาศธรรมชาติ 
และการให้แสงธรรมชาติจากด้านบน  

(ท่ีมา: http://www.china.org.cn/top10/2012-06/15/content_25654751_4.htm) 

 
 

5. อาคารโรงพยาบาล NG Teng Fong General Hospital & 

Jurong Community Hospital เป็นอาคารท่ีได้รับ Green Mark Platinum 

และรางวัลอีกหลายรางวัล คือ Design & Health International Academy’s 

Awards: International Healthcare Project, Salutogenic Design Project 

(Winner) และ  Sustainable Urban and Built Environment (Winner) มี

จุดเด่น คือ เป็นอาคารท่ีออกแบบโดยใช้การระบายอากาศธรรมชาติ ท่ีคนไข้ใน

ห้องพักคนไข้รวม 6 เตียง และ 12 เตียง สามารถมีหน้าต่างใกล้เตียงได้ทุก

เตียง  และ มองเห็นสวน ขณะเดียวกันก็มีความเป็นส่วนตัว ซ่ึงการได้เห็นแสง

ธรรมชาติและวิวช่วยในการฟื้นฟูสภาพรา่งกาย  

http://www.china.org.cn/top10/2012-06/15/content_25654751_4.htm
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รูปที ่ 4.1-9  อาคารโรงพยาบาล NG Teng Fong General Hospital & 
Jurong Community Hospital 

(ท่ีมา: https://www.db-a.co/ng-teng-fong-general-hospital-continues-its-award-streak/) 

 

 

รูปที ่4.1-10  ภายในหอ้งพักคนไข้รวม ทุกเตียงอยู่ใกล้หน้าต่าง 
และยังมีความเปน็ส่วนตัว 

(ท่ีมา: https://www.asiaone.com/singapore/ng-teng-fong-hospital-set-open-big-move) 

https://www.db-a.co/ng-teng-fong-general-hospital-continues-its-award-streak/
https://www.asiaone.com/singapore/ng-teng-fong-hospital-set-open-big-move
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การวิเคราะห์ 

ในภาพรวมของเกณฑ์ Green Mark ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าเป็น

เกณฑ์ท่ีมีความเข้มข้น ไม่ด้อยไปกว่า LEED ของประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีมีการ

ใช้อย่างกว้างขวางท่ัวโลก และหากพิจารณาในแง่ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สังคม ก็เห็นว่า ระบบน้ีมีเน้ือหาทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่า LEED เช่น มีเกณฑ์

ท่ีให้คะแนนกับการศึกษาเรือ่งความค้ ุมค่าในการลงทุน (5.02 Demonstrating 

Cost Effective Design) การวางแผนเรือ่งการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์เผ่ือ

ไว้ในอนาคต (2.03 Solar Energy Feasibility Study) ซ่ึงจะช่วยให้ประหยัด

เงินได้เม่ือเทคโนโลยีมีราคาถูกลง 

นอกจากน้ีในด้านสุขภาวะ ก็มีเกณฑ์เก่ียวกับความงาม โดยการน า

ธรรมชาติเข้ามามีส่วนในการออกแบบ และการออกแบบท่ีค านึงถึงการ

ออกแบบเ พ่ือคนทุกคน (Universal Design) (4.02 Wellbeing) การให้

ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในอาคาร คุณภาพอากาศ ความรอ้น แสง เสียง 

การท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คล้ายกับมาตรฐาน WELL จึงเหมือนกับ

ว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เกณฑ์ประเมิน 2 ระบบ คือ ด้านพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม กับเกณฑ์ด้านสุขภาวะคู่กัน แต่ระบบก็ยังเปิดกว้างส าหรบัการใช้

อาคารเขียวในระบบอ่ืน ถ้าได้การรบัรองจากมาตรฐานอ่ืน ก็มีการให้คะแนน

เพ่ิมด้วย 

นอกจากน้ีในด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซ่ึงมีเกณฑ์บังคับ

ส าหรับอาคารท่ีใช้ระบบการเติมอากาศแบบอิสระ (Dedicated Outdoor Air 

System, DOAS) (P.10 Filtration Media for Times of Pollution) ซ่ึงต้องใช้

แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพระดับ MERV 14 ในช่วงท่ีสภาวะอากาศภายนอก

อยู่ในช่วงท่ีไม่ดีต่อสุขภาพน้ัน ก็นับเป็นมาตรฐานท่ีสูงกว่ามาตรฐาน LEED ซ่ึง

ก าหนดให้ใช้แค่ MERV 13 และยังเป็นเพียงเกณฑ์เลือกท าเท่าน้ัน 

ในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ ประเทศสิงคโปรก็์

ได้สรา้งมาตรฐานขึ้นมาเอง เช่น ฉลากการประหยัดน้าท่ีมีการแบ่งระดับการ

ประหยัดน้า การรบัรองมาตรฐานสีทาอาคาร และวัสดุอ่ืน ๆ ส าหรบังานอาคาร
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เขียว ท่ีรบัรองเป็น Singapore Green Building Product รองรบัการออกแบบ

ท าให้เลือกวัสดุต่าง ๆ ได้ง่าย 

ในด้าน พลังงาน น้ัน Green Mark ได้ให้ความส าคัญกับการออกแบบท่ี

ใช้การระบายอากาศธรรมชาติ การลดความจ าเป็นในการปรับอากาศ เช่น 

พ้ืนท่ีทางเดิน โถงบันได ห้องน้า ซ่ึงก็พบลักษณะการใช้การระบายอากาศ

ธรรมชาติในอาคารท่ีได้ Green Mark ในอาคารเกือบทุกประเภท เช่น อาคาร

เรยีน ศูนย์การค้า ส านักงาน โรงพยาบาล ดังตัวอย่างข้างต้น การให้คะแนน

จากการวิ เคราะห์โดยโปรแกรม CFD ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมี พ้ืนฐานจาก

สภาพแวดล้อมของประเทศในเขตร้อนชื้น (Tropical) ซ่ึงไม่มีในลักษณะ

ดังกล่าว ในประเมินของ LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศ

อากาศหนาว แม้ว่า ระบบ LEED จะพยายามให้ใช้เกณฑ์น้ีกับทุกภูมิอากาศท่ัว

โลกก็ตาม แต่เกณฑ์ก็ใช้การจ าลองพลังงานโดยการใช้มาตรฐาน ASHRAE 

90.1 ซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรบัการออกแบบอาคารท่ีปรบัอากาศเป็นหลัก 

วิธีการพิจารณาพลังงานในส่วนของ Green Mark จะใช้การก าหนด

ประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร คือ 

ประสิทธิภาพของเปลือกอาคาร ระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศ ระบบลิฟต์

และบันไดเล่ือน ในขณะท่ี LEED และ TREES จะใช้การพิจารณาจากค่า

พลังงานรวมแล้วน ามาแปลงเป็นค่าใช้จ่ายพลังงาน หรือ ใน LEED v4.1 ต้อง

น ามาคิดเป็นค่าการปลดปล่อย CO2 ตาม ASHRAE 90.1 ซ่ึงในทัศนะของผูเ้ขยีน 

การใช้วิธีการพิจารณาเป็นรายระบบ น่าจะเป็นวิธีท่ีมีความเข้มข้นทางพลังงาน

มากกว่าการใชัพลังงานรวม เพราะทุกระบบจะต้องมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 

ไม่สามารถใช้การถัวเฉล่ียข้ามระบบกันได้ 

นอกจากน้ีในด้านพลังงาน Green Mark ก็ยังรวมถึงการใช้พลังงานใน

ส่วนของอาคารจอดรถด้วย คือ ระบบระบายอากาศและแสงสว่าง (2.01c 

Carpark System Efficiency) ซ่ึงใน LEED และ TREES การรบัรองจะไม่คิด

พ้ืนท่ีจอดรถ ซ่ึงหากพิจารณาอาคารบางประเภทในประเทศไทย เช่น 

ศูนย์การค้าในต่างจังหวัด จะพบว่า พ้ืนท่ีก่อสรา้งอาคารจ านวนมากกว่า 25% 

เป็นพ้ืนท่ีจอดรถ ดังน้ัน การพิจารณาพลังงานในท่ีจอดรถด้วยจึงครอบคลุม
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มากกว่า โดย LEED จะแยกเกณฑ์การประเมินท่ีจอดรถออกไปอีกอันหน่ึง คือ 

Parksmart  

ส่ิงท่ีดีมากอีกอันหน่ึง คือ การพัฒนาคนให้มีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการพัฒนาอาคารเขียว เช่น การให้การรับรองท้ังผู้ออกแบบ บริษัท

ออกแบบ บรษัิทรบัเหมา ผู้จัดการงานอาคาร บรษัิทท่ีดูแลงานอาคาร ส่ิงเหล่าน้ี

ถือว่า เป็นการมองการพัฒนาอาคารเขียวแบบครบวงจร ต้ังแต่วิธีการ

ออกแบบ  ผู้ท่ีเก่ียวข้องในขบวนการพัฒนางานอาคาร จนถึงผู้ใช้อาคาร  

ผู้เขียนเห็นว่า ส่ิงท่ีท าให้การพัฒนาอาคารเขียวในประเทศสิงคโปร์

สามารถขับเคล่ือนได้รวดเร็ว คือ การท่ีมีหน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้ดูแลระบบ 

Green Mark และรฐับาลได้พยายามท าให้เป็นตัวอย่าง คือ อาคารสรา้งใหม่ท่ี

เป็นของรฐัแทบทุกแห่ง จะเป็นอาคารเขียวท่ีได้การรบัรอง Green Mark และ

หลังจากน้ันก็ยังคงปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองในระบบอาคารเขียว ประเภทอาคาร

เดิม 

เกณฑ์ท่ีผู้เขียนเห็นว่า ท่ีระบบ Green Mark ไม่มี แต่มีในเกณฑ์บังคับ

ของ LEED คือ การท า Commissioning ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะ Green Mark ได้

มีเกณฑ์ในการเลือกบรษัิทรบัเหมาท่ีได้รบัการรบัรอง และการมีเกณฑ์บังคับให้

ต้องติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ (Measurement and 

Verification) ระบบ Chiller แล้ว และบังคับการติดมิเตอร์ย่อย ซ่ึงท าให้

เจ้าของอาคารสามารถติดตามผลการใช้พลังงานจรงิได้  

เกณฑ์อีกข้อท่ีผู้เขียนสังเกตว่าเกณฑ์ Green Mark ไม่มี คือ มลพิษทาง

แสง การเลือกโคมนอกอาคาร ท่ีจะไม่มีแสงส่องขึ้นท้องฟา้ ซ่ึงอาจจะเป็นเกณฑ์

ท่ีท าได้ยากในบรบิทของประเทศสิงคโปรท่ี์เป็นแหล่งท่องเท่ียวยามราตร ีซ่ึงมี

กิจกรรมท่ีใช้แสงในเวลาคืนอย่างมาก เช่น การแสดงแสงสีเสียงทุกคืน การใช้

ไฟตกแต่งอาคารให้เมืองสวยงามในเวลาคืน ท่ีอาจขัดแย้งกับเกณฑ์ข้อน้ี 

นอกจากน้ันก็ดูเหมือนว่า Green Mark ได้รวมข้อดีจากเกณฑ์อ่ืน ๆ ท้ัง

ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม การลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

เศรษฐกิจและสังคมมารวมไว้ในเกณฑ์น้ีท้ังหมด และยังมีมาตรฐานบางข้อท่ีสูง

กว่าอีกด้วย 
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สรุป  

 เกณฑ์ของ Green Mark NRB: 2015 เป็นเกณฑ์ท่ีประกอบด้วย 5 หมวด

หลัก คือ 1) การออกแบบท่ีสอดคล้องกับภูมิอากาศ 2) สมรรถนะด้านพลังงาน

อาคารของอาคาร 3) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 4) อาคารอัจฉรยิะ

และสุขภาพดี 5) ลักษณะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมข้ันสูง การให้น า ้หนักคะแนน

ในแต่ละหมวดไม่แตกต่างกันมาก เป็นเกณฑ์ท่ีมาตรฐานสูง และมีจุดเด่นตรงท่ี

มีเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ Passive Design 

เอกสารอ้างอิง  

BCA Green Mark. GM NRB: 2105 Green Mark for Non-Residential 

Building NRB: 2015 Including Hawker Centers, Healthcare 

Facilities, Laboratories and Schools, 2015. Available from 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_criteria.html 

BCA Green Mark. GM NRB: 2105 Green Mark for Non-Residential 

Building NRB: 2015 Including Hawker Centers, Healthcare 

Facilities, Laboratories and Schools, Technical Guide and 

Requirements, 2015. Available from 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_criteria.html 

BCA Green Mark. Realising Singapore’s Green Building Dream - 

Toward a Future-Ready Built Environment, 2015. Available 

from https://www.bcaa.edu.sg/who-we-

are/publications/publications 

  

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_criteria.html
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_criteria.html
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4.2  BCA Green Mark ENRB: 2017 
มาตรฐานอาคารเขียวส าหรบัอาคารที่มีอยู่เดิม 

ที่ไม่ใช่อาคารพักอาศัย 
        

 ระบบประเมินอาคารท่ีมีอยู่เดิมของประเทศสิงคโปร์ เรียกว่า BCA 

Green Mark Existing Non-Residential Building (ENRB) เวอรช่ั์นล่าสุด คือ 

BCA Green Mark ENRB: 2017 ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบด้วย 5 ส่วน (รูปท่ี 4.2-1) 

แบ่งการรบัรองเป็น 4 ระดับ คือ  

 ถ้าผ่านเกณฑ์บังคับทุกขอ้ จะได้รบัการรบัรองในระดับ 

(Certified) 

 ต้ังแต่ 50 คะแนน ขึน้ไปได้ระดับ Gold  

 ต้ังแต่ 60 คะแนน ขึ้นไปได้ระดับ GoldPlus  

 ต้ังแต่ 70 คะแนน ได้ระดับ Platinum 

 

 
รูปที ่4.2-1  ภาพรวมของหัวข้อท้ัง 5 Section ใน Green Mark ENRB: 2017 

(ท่ีมา: Green Mark ENRB: 2017) 

         



 

102 อาคารเขียว 

เกณฑ์บังคับ จะแบ่งเปน็ 2 แบบ คือ 

              1)   เกณฑ์บังคับท่ีใช้ส าหรบัทุกอาคารท่ีขอการรบัรอง  

              2)   เกณฑ์บังคับส าหรบัอาคารท่ีต้องการได้การรบัรองระดับ 

Gold, GoldPlus และ Platinum 

        เกณฑ์บังคับส าหรบัทุกอาคาร ได้แก่ 

              1)   การติดตามการใช้พลังงาน  (Energy Consumption 

Monitoring) เป็นการค านวณหาค่า (Energy Use Intensity, EUI) ในเวลา

ย้อนหลัง 3 ปี 

              2)   ประสิทธิภาพขั้ นต่ าของระบบปรับอากาศ  (Air 

Conditioning System Minimum Operating Efficiency) ประสิทธิภาพของ

เครือ่งท าน้าเย็นต้องเป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงก าหนดไม่เท่ากัน ส าหรบัอาคารท่ี

ต้องการรบัรองในแต่ละระดับ เช่น ถ้าต้องการรบัรองแค่ผ่าน ค่ากิโลวัตต์ต่อตัน

ความเย็นของเครือ่งท าน้าเย็นท่ีขนาดเล็กว่า 500 ตันจะอยู่ท่ีไม่เกิน 0.85 แต่

ถ้าระดับ Platinum ต้องไม่เกิน 0.68 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น เป็นต้น 

              3)   การปรบัปรุงระบบแสงสวา่งใหดี้ขึ้น (Energy 

Improvement on Lighting System) ต้องดีกว่าค่าฐานอย่างน้อย 20%  

              4)   การติดตามการใช้น้า (Water Consumption 

Monitoring) จะพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

              5)   การติดต้ังเครือ่งมอืเพือ่วดัการท าน้าเยน็ทั้งระบบปรบั

อากาศ (Chiller Plant Measurement and Verification (M&V) 

Instrumentation) เป็นการติดเครือ่งมือแบบถาวร เพือ่ค านวณประสิทธภิาพจรงิ 

และต้องมีการค านวณ Heat Balance เปรยีบเทียบ 

              6)   อุณหภูมภิายในอาคาร (Indoor Temperature) 

ก าหนดให้อุณหภมิูในการปรบัอากาศอยู่ท่ี 23    C หรอื สูงกว่า ปอ้งกันการปรบั

อุณหภมิูให้เย็นเกินไป 

              7)   การตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายใน  (Indoor Air 

Quality Surveillance Audit) มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร

อย่างน้อย 1 ครัง้ในเวลา 3 ปี โดยต้องท าตามข้อก าหนดในกฎหมาย (Code of 
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Practice) ท่ีก าหนด และคู่มือของ National Environment Agency (NEA) -

Guidelines for Good Indoor Air Quality in Office Premises 

        ข้อ 8, 9 และ 10 บังคับเฉพาะโครงการท่ีต้องการได้ระดับ Gold, 

GoldPlus และ Platinum 

              8)   การมีส่วนร่วมของผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร (Tenant and 

Occupant Engagement) จะต้องมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้ผู้เช่าอาคาร หรอื ผู้ใช้อาคารได้มีส่วนรว่ม 

              9)   สิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับการรีไซเ คิลขยะ 

(Recycling Facilities) มีท่ีรวบรวมและจัดเก็บวัสดุรไีซเคิล 

              10) การประเมินอาคารภายหลังการเข้าอยู่ มีการประเมินผล

หลังการเข้าอยู่ 1 ครัง้ ทุก 3 ปี และหาทางแก้ไขถ้าพบปัญหา 

          
ส าหรบัเกณฑ์ท่ีมีคะแนน ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

         สว่นที่ 1  การจัดการอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Management) 

(35 คะแนน) 

        การบรหิารจัดการอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ได้แก่ 

        1.1    ผู้ดแูลสิง่อ านวยความสะดวกและที่ปรกึษาทีผ่่านการรบัรอง 

(Environmental Credentials of Facility Managers and 

Consultants)     (1 คะแนน) 

              การมีทีมงานด้านการดูแลงานทรพัยากรอาคาร (facility 

management team) หรอืท่ีปรกึษาจากภายนอกท่ีได้การรบัรองคือ เปน็ 

Certified Green Mark Facility Manager, Certified Green Mark Facility 

Professional, Singapore Certified Energy Manager 

        1.2   นโยบายด้านความยัง่ยนืและแผนด าเนินงาน (Sustainable 

Policy and Action Plan) (4 คะแนน) 

              การมีนโยบายด้านความย่ังยืน และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุ

เปา้หมายท่ีต้องการในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งต้องท านโยบายและแผน ในเรือ่ง

ดังน้ี   (แต่ละเรือ่งได้ขอ้ละ 1 คะแนน) คือ 
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             (1)  นโยบายการจัดการพลังงาน และแผนปรบัปรุงการใช้

พลังงาน 

             (2)  นโยบายและแผนปรบัปรุงการใช้นา้ 

             (3)  นโยบายจัดการขยะ และแผนรไีซเคิลขยะ 

           (4) ได้ ISO 14001 หรอื ISO 50001 

        1.3   คณะกรรมการอาคารเขียว (Green Building Committee) (2 

คะแนน) 

              การมีเจ้าของอาคารและผู้เช่าอาคารมารว่มเปน็คณะกรรมการ

อาคารเขียว คะแนนจะขึน้กับจ านวนผู้เชา่ท่ีเข้ารว่มเปน็สมาชิก 

        1.4   การศกึษาด้านการเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green 

Education) (2 คะแนน) 

              การให้ความรูกั้บผู้เชา่อาคารเรือ่งความเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

และประโยชน์ท่ีได้รบัในเรือ่งของความย่ังยืน 

        1.5   การตกแต่งภายในที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Fit-out 

Guidelines) (1 คะแนน) 

               การให้ความรูกั้บผู้เชา่อาคารในด้านอาคารเขยีว และมีคู่มือแนว

ทางการตกแต่งภายในเพ่ือเป็นมาตรฐานข้ันต่าในการด าเนินงาน 

        1.6   สญัญาเช่าอาคารทีใ่หค้วามส าคัญต่อสิง่แวดล้อม (Green 

Lease) (2 คะแนน) 

              สัญญาเช่าสีเขียว หมายถึง สัญญาท่ีมีสาระส่งเสรมิการเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม คือ มีการระบุข้อตกลงในสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของอาคารและ

ผู้เช่า เก่ียวกับสมรรถนะของอาคารด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนจะข้ึนอยู่กับ

เปอรเ์ซ็นต์ของพ้ืนท่ีเช่าท่ีเป็น Green Lease 

        1.7   กิจกรรมของผูใ้ช้อาคารและสิง่แวดล้อม (Green-related 

Activities for Building Occupants) (3 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้ผู้เช่าอาคารและผู้ใช้อาคารเข้ารว่มกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาวะ คะแนนข้ึนอยู่กับจ านวนครัง้ของกิจกรรมในรอบปี 
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        1.8   การใช้ต้นไมเ้พือ่ลดความรอ้น (Greenery) (6 คะแนน) 

              การจัดให้มีต้นไม้ในโครงการเพ่ือลดเกาะความร้อนในเมืองซ่ึง

สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปลูกต้นไม้ การท าสวนบนหลังคา การปลูก

ต้นไม้บนผนัง การจัดการงานภูมิสถาปัตยกรรมอย่างย่ังยืนโดยได้รับการ

รับ รอง  LEAF (Landscape Excellence Assessment Framework) จาก 

NParks หรอื มีแผนการจัดการงานภูมิสถาปัตยกรรม มีการใช้ปุ๋ยอินทรย์ีท่ีท า

จากขยะพืชสวน การท าปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ีโครงการ 

        1.9   สารท าความเยน็ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Refrigerant) (4 

คะแนน) 

              การลดผลกระทบของสารท าความเย็นในระบบปรับอากาศ ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย คือ 

              (a)  สารท าความ เ ย็น ท่ี เป็ น มิตร ต่อ ส่ิ งแวด ล้อม  (Green 

Refrigerant) โดยใช้สารท าความเย็นท่ีมีผลในการท าลายช้ันโอโซนและท าให้

เกิดภาวะโลกรอ้นต่า 

             (b)  ระบบตรวจจับการรัว่ไหลของสารท าความเย็น (Refrigerant 

Leak Detection) ท่ีเครือ่งท าน้าเย็นหรอือุปกรณ์ท่ีใช้สารท าความเย็น 

             (c)  ระบบ ในการ จัดการสารท าความ เ ย็น  (Refrigerant 

Management System) ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการขนถ่ายสารท าความเย็น

ระหว่างเก็บและเทเติมเข้าเครื่องท าน้าเย็น มีการจดบันทึกปรมิาณการใช้สาร

ท าความเย็น พยายามลดปรมิาณการใช้ และป้องกันมิให้รัว่ซึม 

          1.10  การขนสง่ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Transport) (4 

คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งท่ีเปน็ทางเลือกแทนการใช้รถยนต์ เช่น 

ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้รถจักรยาน  สามารถเดินไปยังโครงข่ายระบบ

ขนส่งสาธารณะได้ในระยะ < 500 เมตร เชน่ สถานี MRT/LRT และป้ายรถ

ประจ าทาง 

 (a) จัดท าทางเดินท่ีมีหลังคาคลุมไปยังปา้ยรถเมล์ท่ีใกล้ท่ีสุด 

  (b)  เตรยีมท่ีจอดรถพิเศษส าหรบัรถยนต์ไฮบรดิและรถยนต์

ไฟฟา้ (0.5 คะแนน) อย่างน้อย 1 คันต่อท่ีจอดรถ 100 คัน หรอื อย่างน้อย 10 ท่ี 
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แล้วแต่วา่ค่าใดน้อยกว่า มีท่ีชารจ์ประจุแบตเตอรีอ่ย่างน้อย 1 ท่ี ส าหรบั

รถไฟฟา้และจัดไว้ใกล้ท่ีจอดรถพิเศษ              

 (c) มีท่ีจอดรถจักรยาน, ห้องอาบนา้, ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า 

                        -   อย่างน้อย 2 คัน ต่อพ้ืนท่ีอาคาร 1,500 ตร.ม.        

-   อย่างน้อย 3 คัน ต่อพ้ืนท่ี 1,500 ตร.ม. 

                        -   อย่างน้อย 50 คัน  

-   มีท่ีอาบน้าและเปล่ียนเส้ือผ้า  

        1.11  การด าเนินงานอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Operation) (6 

คะแนน) 

              ใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการท าให้เกิดการด าเนินงาน

อย่างย่ังยืน 

              a)  Green Procurement Policy (1 คะแนน) 

                   มีนโยบายในการจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม จากผู้บรหิารระดับสูง และด าเนินการจ้างจากผู้รบัเหมา และซ้ือ

สินค้าจากผู้ขายสินค้าท่ีให้ค าม่ันสัญญาในการด าเนินงานตามหลักการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 

             b)  Performance-based Procurement for Retrofitting 

(1 คะแนน) 

                   การท าสัญญาจ้างบรษัิท EPC firms ท่ีได้รบัการรบัรองจาก

สภาอาคารเขียวของประเทศสิงคโปร ์(Singapore Green Building Council, 

SGBC) ให้ปรบัปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Contract, 

EPC) ของระบบปรับอากาศแทนท่ีระบบปรับอากาศเดิม โดยต้องมีผลด้าน

สมรรถนะท่ีสามารถวัดได้ ดังน้ี 

                   (i)  ระบบท านา้เย็นแบบรวมศูนย์ มีการรบัประกัน

ประสิทธภิาพท่ี 0.7 kW/RT หรอื ดีกวา่ (1 คะแนน) 

                   (ii)  ระบบกระจายลม มีการรบัประกันประสิทธิภาพท่ี 0.25 

kW/RT หรอื ดีกว่า (1 คะแนน) 
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              c)  Performance-based Procurement for 

Maintenance (2 คะแนน) 

                  ท าสัญญาจ้างบ ารุงรกัษางานระบบปรบัอากาศให้มี

ประสิทธภิาพท่ีดีคงท่ีอย่างน้อย 3 ปี 

                  (i)   ระบบเครือ่งท าเย็นแบบรวมศูนย์ รบัประกัน

ประสิทธภิาพท่ี 0.7 kW/RT หรอื ดีกวา่ (1 คะแนน) 

                 (ii)  ระบบกระจายลมรบัประกันประสิทธิภาพท่ี 0.25 

kW/RT หรอื ดีกว่า (1 คะแนน) 

             d)  System Handover and Documentation (1 คะแนน) 

                   การส่งมอบงานระบบและการจัดท าเอกสาร กรณีมีการ

ปรับปรุงงานระบบในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ จะต้องมีการทดสอบและพิสูจน์ผลเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ประสิทธิภาพการ

ท างานตามท่ีต้องการ ต้องมีการเก็บรกัษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการปรบัปรุงระบบ 

ลักษณะของระบบ ผลการทดสอบ รายงานการตรวจสอบความถูกต้องและ

ปรับแต่งระบบ (Commissioning) วิธีการใช้งานและการควบคุมแบบตามท่ี

ติดต้ังจรงิ (As-Built Drawings) คู่มือการฝกึอบรม และคู่มือส าหรบัผู้ใช้งาน 

          
สว่นที่ 2  สมรรถนะอาคารด้านพลังงาน (Building Energy 

Performance) (40 คะแนน) 

        สมรรถนะอาคารด้านพลังงาน ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ได้แก่ 

        2.1   สมรรถนะของเปลือกอาคาร (Facade Performance) (2 

คะแนน) 

              ส่งเสรมิสมรรถนะโดยรวมของเปลือกอาคาร โดยการลดความ

รอ้นท่ีผ่านเปลือกอาคาร ดังน้ี  

Envelope Thermal Transfer Value  (ETTV) (W/m2) คะแนน 

45 ≤ ETTV < 50 1 

40 ≤ ETTV < 45 2 
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        2.2   ประสทิธภิาพของระบบปรบัอากาศ (Air Conditioning 

System Operating Efficiency) (16 for AC/MV) 

              ส่งเสรมิใหมี้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบปรบั

อากาศ และเลือกระบบปรบัอากาศท่ีมีขนาดเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดด้านสมรรถนะ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

              (a)  ระบบปรบัอากาศทีใ่ช้เครือ่งท าน้าเยน็ชนิดระบายความ

รอ้นด้วยน้า  ประกอบด้วย 

            -  Water-cooled Chiller 

            -  Chilled water pump 

            -  Condenser water pump 

            -  Cooling tower 

  

ค่าฐาน Building Cooling Load 

< 500 RT ≥ 500 RT 

เกณฑ์บังคับ 

ประสิทธภิาพรวมข้ันต่าของระบบปรบั
อากาศแบบรวมศูนย์ ท่ีใช้นา้เย็นและ
ระบายความรอ้นด้วยนา้ 

0.8 kW/RT 0.75 kW/RT 

             
  คะแนน = 0.6 x (% ส่วนท่ีปรบัปรุงดีขึน้กวา่ค่าฐาน) ได้คะแนนสูงสุด

ถึง 12 คะแนน 

         (b) ระบบปรบัอากาศทีใ่ช้เครือ่งท าเยน็ชนิดระบายความรอ้น

ด้วยอากาศ / เครือ่งปรบัอากาศแบบหน่วยเดียว (Unitary Air-

conditioners) 

                    -   Air-cooled Chiller 

            -   Chilled Water Pump 

            -   Unitary Air-conditioners 

           -   Variable Refrigerant Flow (VRF) System 

           -   Water-cooled Package Unit 

         -   Single-split Unit 
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            -   Multi-split Unit 

 

ค่าฐาน Building Cooling Load 

< 500 RT ≥ 500 RT 

เกณฑ์บังคับ 

ประสิทธภิาพข้ันต่าของระบบปรบัอากาศ
แบบใชน้้าเย็นและระบายความรอ้นด้วย
อากาศ หรอื เครือ่งปรบัอากาศแบบหน่วย
เดียว 

1.1 kW/RT 1.0 kW/RT 

            

คะแนน = 0.4 x (% ส่วนท่ีปรบัปรุงดีกวา่ค่าฐาน) ได้สูงสุด 12 คะแนน 

ถ้ามีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศ VRF ด้วย มิฉะน้ันจะ

ได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน 

  (c)   ระบบการกระจายลม 

-   เครือ่งส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Units, 

AHUs) 

               -   เครือ่งส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Units, FCUs) 

                   ค่าฐานของประสิทธิภาพระบบการกระจายลม : 0.28 kW/RT 

            คะแนน = 0.14 x (% ส่วนท่ีปรบัปรุงดีกว่าค่าฐาน) ได้สูงสุด 4 คะแนน 

         2.3   ประสทิธภิาพการระบายอากาศโดยเครือ่งกลและธรรมชาติ 

(Natural / Mechanical Ventilation) (17 คะแนน การระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติ) 

              เกณฑ์น้ีใช้กับอาคารไม่ปรบัอากาศ ท่ีมีพ้ืนท่ีไม่ปรบัอากาศ

รวมกัน > 10% ของพ้ืนท่ีท้ังอาคาร โดยไม่นับพ้ืนท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีใช้สอยรวม 

             (a) Natural Ventilation (10 คะแนน ส าหรบัการไม่ใช้ระบบ

ปรบัอากาศ) 

               ส่งเสรมิให้อาคารใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 

พ้ืนท่ีซ่ึงใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ ควรมีการระบายอากาศแบบมีท้ัง

ช่องลมเข้าและออกท่ีอยู่ในฝั่ งตรงกันข้าม (Cross Ventilation) เพ่ือให้ผู้ใช้

อาคารได้รบัความสบายและคุณภาพอากาศท่ีดี (1 คะแนนต่อทุก 10% ของ
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พ้ืนท่ีไม่ปรบัอาคารท่ีมีหน้าต่างเปิดรบัลมท่ีหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ และให้

ลมพัดผา่นในห้องจากผนังด้านหน่ึงไปด้านตรงข้ามได้ (Cross Ventilation) 

(สามารถได้คะแนนสูงสุด 17 คะแนน) 

             (b) Mechanical Ventilation (0.3 คะแนน สูงสุด 16 

คะแนน) 

                   ส่งเสรมิการใช้ระบบเครือ่งกลท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ระบายอากาศ เพ่ือลดการใช้ระบบปรบัอากาศ 

                   ค่าฐาน: 

ก าลังของมอเตอรต์ามป้าย (Nameplate) 

ปรมิาตรคงท่ี ปรมิาตรแปรผนั 

0.47 W/CMH 0.74 W/CMH 

                     
0.3 คะแนน ทุก 1% ท่ีดีขึ้นกว่าค่าฐาน (ได้สูงสุด 16 คะแนน) 

                       W/CMH = วัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

  

        2.4   ประสทิธภิาพของระบบแสงสวา่ง (Lighting System 

Efficiency) (6 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้ระบบไฟฟา้แสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการ

ใช้พลังงานและรกัษาระดับแสงสวา่งท่ีเหมาะสม 

             คะแนน = 0.12 x (% ค่าท่ีปรบัปรุงดีขึน้กวา่ค่าฐาน) (ได้สูงสุด 6 

คะแนน) 

           การออกแบบไฟฟา้แสงสว่างจะต้องมีค่าความส่องสว่าง หรอื ค่า

ลัก ซ์  ตาม ท่ีก าหนดในกฎหมาย SS 531-1:2006-Code of Practice for 

Lighting of Workplaces โดยให้ดูค่าฐานใน Annex A for the baseline of 

lighting power budget 

              (ไม่นับรวมไฟฟา้ในส่วนของผู้เช่า) ได้คะแนนสูงสุด 3 คะแนน       
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            2.5   ประสทิธภิาพของการขนสง่ทางด่ิง (Vertical 

Transportation System) (1.5 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งทางด่ิงท่ีมีประสิทธิภาพพลังงาน 

              (a)  ใช้ลิฟต์ บันไดเล่ือน ทางเล่ือน ท่ีมี AC Variable Voltage 

and Variable Frequency (VVVF) Motor Drive และ Sleep Mode (1 

คะแนน) 

              (b)  จัดหาลิฟต์ท่ีมี Regenerative Drive (0.5 คะแนน) 

        2.6   การระบายอากาศในที่จอดรถ (Ventilation in Car Park) 

(2 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้ระบบระบายอากาศธรรมชาติในท่ีจอดรถ หรอื 

ระบบควบคุมการระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพพลังงาน 

              (a)  การระบายอากาศในท่ีจอดรถ โดยใช ้Carbon Monoxide 

(CO) Sensor ควบคุม (1.5 คะแนน)           

              (b)  ใช้การระบายอากาศธรรมชาติในท่ีจอดรถ (2 คะแนน)     

        2.7   การระบายอากาศในพืน้ทีใ่ช้สอยรว่ม (Ventilation in 

Common Areas) (3 คะแนน) 

             ส่งเสรมิให้ใช้ระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานใน

พ้ืนท่ีใชส้อยรว่ม ดังน้ี: 

   - ห้องนา้ 

 - บันได 

  - ทางเดิน 

   - โถงหน้าลิฟต์ 

  - โถงสูงโล่งหลายช้ัน (Atrium) 

        2.8   การปฏิบัติงานทีท่ าใหเ้กิดประสทิธภิาพพลังงานเพิม่ขึ้น 

(Energy Efficient Practices and Features) (2 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน หรอื ส่ิงท่ีเป็นนวัตกรรม ท่ีช่วยให้เกิดผล

ในเชิงบวกกับสภาพแวดล้อม (1 คะแนนส าหรบัทุก 1% ท่ีประหยัดได้ของการใช้

พลังงานรวมในรอบ 1 ปี) ได้สูงสุด 2 คะแนน 
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        2.9   พลังงานหมนุเวยีน (Renewable Energy) (6.5 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวียน 

              (a)  Solar Energy Feasibility Study (1 คะแนน) 

                   การประเ มินศักยภาพของอาคารในการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ เพ่ือท าให้เจ้าของอาคารเกิดความตระหนักในโอกาสท่ีสามารถใช้

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และเป็นข้อมูลให้เจ้าของตัดสินใจว่าควร

จะติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรอืไม่ 

                   โดยจัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้

พลังงานรงัสีอาทิตย์ท่ีควรประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

                   -   ลักษณะหลังคาและเงาท่ีเกิดขึ้นท่ีบนหลังคา 

                   -   ศักยภาพพลังงานท่ีสามารถผลิตได้ 

                   -   ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง 

              -   การเข้าถึงหลังคาและความต้องการด้านความปลอดภัย 

              -   ข้อแนะน าในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีหลังคาให้ได้สูงสุด 

              (b) Solar Ready Roof (1.5 คะแนน) 

                   -    Structural readiness : เตรียมโครงสร้าง ท่ีพร้อม

รองรบัการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (0.5 คะแนน) 

                   -   Electrical readiness : เตรียมระบบไฟฟ้า ท่ีพร้อม

รองรบัการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (0.5 คะแนน) 

                   -   Spatial readiness : เตรียมพ้ืนท่ีหลังคาท่ีไม่มีเงามา

บัง ส าหรบัการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคต ข้อแนะน าเก่ียวกับการใช้

พ้ืนท่ีหลังคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรรวมอยู่ในรายงานการศึกษาความ

เป็นไปได้ของการใช้พลังงานรงัสีอาทิตย์ (0.5 คะแนน) 

              (c)  Adoption of Renewable Energy (สูงสุด 4 คะแนน) 

                   ส่งเสรมิการผลิตไฟฟา้ในท่ีต้ังโครงการ เพ่ือลดการใช้ไฟฟา้

จากการไฟฟา้ และลดการปลดปล่อยคารบ์อน (ได้สูงสุด 4 คะแนน) 
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Energy Use Intensity (EUI) 
[kWh/m2/yr] 

คะแนนท่ีได้ส าหรบั % 
ท่ีผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน 

มาทดแทน 

EUI ≥ 120 1 คะแนน ทุก 0.5% 

80 ≤ EUI < 120 1 คะแนน ทุก 1.0% 

50 ≤ EUI < 80 1 คะแนน ทุก 1.5% 

EUI < 50 1 คะแนน ทุก 2.5% 

     

           สว่นที่ 3 การสงวนรกัษาทรพัยากร (Resource Stewardship)      

(30 คะแนน) 

        ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ได้แก่ 

        3.1    ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ที่ใชน้้า (Water Efficient 

Fittings) (7 คะแนน) 

              ใช้ก๊อกนา้ ก๊อกผสม ฝกับัวอาบ ก๊อกล้างจาน โถปัสสาวะชาย 

วาล์วฟลัชโถปสัสาวะชาย โถสุขภัณฑ์แบบ 2 ปุม่ ท่ีได้รบัรองจาก WELS 

        3.2   ระบบรดน้าต้นไมใ้นงานภมูสิถาปัตยกรรม (Landscape 

Irrigation) (1 คะแนน) 

        ส่งเสรมิให้ใช้ระบบดังต่อไปน้ี ในงานภูมิสถาปัตยกรรมอย่างน้อย 

50% ของพ้ืนท่ีงานภูมิสถาปัตยกรรม 

                   -   ระบบรดนา้ต้นไม้ท่ีมีประสิทธิภาพการใช้นา้ เชน่ ระบบนา้

หยดอัตโนมัติ และมีตัวรบัสัญญาณฝนและความชืน้ควบคุม 

                   -   การใช้พืชพันธุท่ี์ทนแล้ง 

        3.3   การลดการใช้นา้ในหอผึ่งเยน็ (Reduction in Water 

Consumption of Cooling Towers) (2.5 คะแนน) 

              ลดการใชน้้าประปาในหอผึง่เย็นด้วยมาตรการ ดังน้ี 

              (a)  ใช้ระบบบ าบัดนา้ในหอผึ่งเย็น เพ่ือท าให้จ านวนรอบของ

การใช้นา้ได้ 7 รอบ หรอื มากกว่า โดยคุณภาพน้ายังยอมรบัได้ 

        (b)  ใช้น้าจาก NEW WATER (น้าสะอาดท่ีผลิตจากน้าเสียของ

ประเทศสิงคโปร์) หรือ ทางเลือกอ่ืนท่ีได้รับการอนุมัติ เช่น ใช้น้ารีไซเคิลใน
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โครงการ น้าฝน น้าจากการควบแน่นของเครื่อง AHU (Condensate Water) 

หรอือ่ืน ๆ 

              (c) ใช้ระบบ Heat Recovery หรอื อุปกรณ์อ่ืนท่ีเทียบเท่า เพ่ือ

ลดความรอ้นของน้าท่ีผ่านหอผึ่งเย็น 

        3.4   การติดตามการใช้น้าและการรัว่ซึม (Water Monitoring 

and Leak Detection) (1 คะแนน) 

              ติดตามการใช้น้าโดยใช้มิเตอรข์องเอกชน (Private Meter) ใน

ประเภทการใช้น้าหลักท้ังหมด และมีระบบเตือนเม่ือเกิดน้ารัว่ 

          3.5   การแสดงผลการใชน้้าผ่านเวบ็ไซต์ (Water Usage Portal 

and Dashboard) (1 คะแนน) 

               ส่งเสริมการใช้  Portal และ Dashboard หรือ รูปแบบอ่ืนท่ี

เทียบเท่า เพ่ือแสดงข้อมูลจากมิเตอรน์้า และแนวโน้มของการใช้น้า และค่าอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการการใช้น้าได้ดีขึ้น 

        3.6   การใช้แหลง่น้าทางเลือก (Use of Alternative Water 

Sources) (2 คะแนน) 

              ส่งเสรมิการใช้น้าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่น้าประปา โดยน าไปใช้ใน

งานท่ีเป็นไปได้ เช่น ในโถสุขภัณฑ์ รดน้าต้นไม้ ซักล้าง น้าในงานภูมิทัศน์ (ไม่

นับรวมน้าในหอผึ่งเย็น) เพื่อลดการใช้น้าประปา 

        3.7   ผลิตภัณฑ์และวสัดทุี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green 

Production and Materials) (7 คะแนน) 

              (a)  ส่งเสริมการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

เครื่องกลและไฟฟ้า ท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรในประเทศ ตัวอย่างของ

ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี เช่น เครื่องท าน้าเย็นของระบบปรบัอากาศ ระบบท าความ

สะอาดท่อ (Tube) อัตโนมัติ เครื่องสูบน้า หม้อแปลงไฟฟ้า (อุปกรณ์ในงาน

โครงสรา้งไม่นับรวมในข้อน้ี) 

              (b)  การใช้วัสดท่ีุเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีไม่เก่ียวข้องกับงาน

โครงสรา้งอาคาร ซ่ึงได้การรบัรองจากองค์กรในประเทศ (วัสดุในงาน

โครงสรา้ง เครือ่งกล ไฟฟา้ไม่รวมในข้อน้ี) 
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        3.8   สิง่อ านวยความสะดวกในการรไีซเคิล (Recycling 

Facilities) (3.5 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้มีการจัดเตรยีมส่ิงอ านวยความสะดวก หรอื ระบบ

ส าหรบัเก็บรวบรวม ส่ิงของดังต่อไปน้ี 

               (a)  ท่ีเก็บของส าหรับขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ 

พลาสติก ซึง่อาจจะผสมปนกัน หรอื คัดแยก 

               (b)  มีการรีไซเ คิลขยะบางประเภทเป็นพิ เศษ เช่น  ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เศษอาหาร 

               (c)  มีการรวบรวมขยะพืชสวน (Horticulture) เพ่ือการรไีซเคิล 

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัการรไีซเคิล จะต้องวางในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อ

ผู้ใช้และอยู่ใกล้แหล่งเกิดขยะ 

        3.9   พืน้ที่เก็บขยะรไีซเคิล (Storage Area for Recyclable 

Waste) (1 คะแนน) 

               ส่งเสรมิให้จัดเตรยีมพ้ืนท่ีเก็บของส าหรบัขยะรไีซเคิล ณ บรเิวณ

ตรงกลางของพ้ืนท่ี 

        3.10  สง่เสรมิการลดขยะ (Promotion of Waste Reduction) (2 

คะแนน) 

              ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมหรอืช่องทางท่ีท าให้ผู้เช่าอาคาร หรอื 

ผู้ใช้อาคาร ลดขยะ และท าการรไีซเคิล 

        3.11  ติดตามเสน้ทางการเกิดขยะ (Waste Monitoring) (2 

คะแนน) 

                   ส่งเสรมิการตรวจขยะเพ่ือปรบัปรุงให้ดีข้ึน ท้ังขยะท้ิงและขยะรี

ไซเคิล 

        สว่นที่ 4  อาคารอัจฉรยิะและช่วยใหม้สีขุภาพดี (Smart and 

Healthy Buildings) (40 คะแนน) 

        4.1   สภาวะสบายของผู้ใชอ้าคาร (Occupant Comfort) (5.5 

คะแนน) 

              รกัษาอุณหภมิูอากาศภายในระหว่าง 23-25 C ความชื้น

สัมพัทธ ์ < 70% ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ และมีการส ารวจความพึงพอใจ 
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        4.2   การควบคุมอากาศภายนอก (Outdoor Air Control) (1.5 

คะแนน) 

              มีการใช้ระบบปรบัสภาพอากาศภายนอก (Dedicated Outdoor 

Air System) เ ช่ น  ห น่ วยท า ความ เ ย็ น ก่อน  (Precool Unit) เ พ่ื อ เ น้ น

ประสิทธิภาพในการท าความเย็นและลดความชื้น 

        4.3   ประสทิธภิาพขัน้สงูของแผน่กรองอากาศ (Enhanced 

Filtration Media) (2.5 คะแนน) 

              ใช้แผงกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้แผงกรองอากาศท่ีมี

ค่ า  Minimum Efficiency Rating Value (MERV) 6 เป็นอ ย่าง น้อย  หรือ

เทียบเท่าท่ี AHU ท้ังหมด เพ่ือกรองอากาศภายนอก และในพ้ืนท่ีซ่ึงอากาศ

ภายนอกมีมลพิษสูงอย่างน้อย MERV 14 

        4.4   สิง่สกปรกปนเป้ือนภายในอาคารสงู (Indoor 

Contaminants) (2.5 คะแนน) 

              มีมาตรการควบคุมมลพิษในอาคาร และบ าบัดสภาพอากาศเพ่ือ

ปกป้องสุขภาพของผู้ใช้อาคาร โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี (Ultraviolet 

Germicidal Irradiation, UVGI) มีจอแสดงผลคุณภาพอากาศให้ผู้ใช้อาคาร

ทราบโดยแสดงอุณหภูมิ ความชื้น คารบ์อนไดออกไซด์ 

        4.5   คุณภาพแสงสวา่ง (Lighting Quality) (4 คะแนน) 

        ต้องออกแบบให้ความสว่างพอเพียง ใช้โคมเฉพาะท่ี (Task 

Lighting) เพ่ือเสริมให้ได้ความสว่างท่ีเพียงพอส าหรับงานบางชนิด หลอด

ฟลูออเรสเซนต์ต้องใช้บัลลาสต์ความถ่ีสูง > 20kHz  เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการ

กระพริบ และหลอด LED ต้องใช้ท่ีมีความถ่ีของไดร์เวอร์ < 200 Hz และ < 

30% flicker การใช้หลอดท่ีมีความถูกต้องของสีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

        4.6   ระบบเสยีง (Acoustics) (1 คะแนน) 

              ความดังของเสียงภายในห้องท่ีเกิดจากระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ใน SS 553 : 2009 Code of Prectice 

for Air-Conditioning and Mechanical Ventilation in Buildings หรอื CP13 

: 1999 Code of Practice for Air-Conditioning and Mechanical 

Ventilation in Buildings 
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        4.7   ลักษณะที่แสดงการเข้าถึงธรรมชาติ (Biophilic Features) 

(2 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้มีการน าธรรมชาติเข้ามาในอาคาร เพ่ือสุขภาวะทาง

กายและจิตใจของผู้ใช้อาคาร 

        4.8   การจ าลองค่าพลงังาน (Energy Monitoring) (11 คะแนน) 

              การท ามิเตอร์ไฟฟ้าย่อย ส่งเสริมให้มีการเตรียมมิเตอร์ย่อยท่ี

เชื่อมกับระบบ BAS เพ่ือติดตามดูการใช้พลังงานของระบบต่าง ๆ ท่ีใช้พลังงาน

มาก ได้แก่ ระบบการกระจายลม เช่น AHU และ/หรือ FCU ซ่ึงแสดงผลเป็น 

kW/RT (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น) ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ีใช้สอยรว่ม ไฟฟ้า

แสงสว่างในพ้ืนท่ีไม่ได้ใช้สอยรว่ม ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเล่ือน ระบบระบาย

อากาศในท่ีจอดรถ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีใช้พลังงานมาก 

        4.9   การควบคุมความต้องการทางไฟฟ้า (Demand Control) (5 

คะแนน) 

              ส่งเสริมการใช้งานท่ีมีการควบคุม อุณหภูมิ การไหลของลม 

ระดับแสงสว่าง แบบ Two-Stage ตามพ้ืนท่ีท่ีมีคนท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ในการใช้พลังงานส าหรับการปรับอากาศ ระบายอากาศ และแสงสว่างมาก

ท่ีสุด 

        4.10  การบูรณาการและการวเิคราะห ์(Integration and 

Analytics) (5 คะแนน) 

              ส่งเสริมให้ มีการน าข้อ มูลมาใช้ เ พ่ือให้ระบบในอาคารมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงาน เช่น น าค่าอุณหภูมิและความชื้นของ

อากาศภายนอก มาใช้ปรับค่าการท างานของ Cooling Tower ให้ประหยัด

พลังงานมากขึ้น 

         สว่นที่ 5  ความพยายามขั้นสงูเพือ่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

(Advanced Green Effort) 

(20 คะแนน) 

        เปน็การให้คะแนนเพ่ิมเติมจากการท่ีสามารถท าได้สูงกว่าเพดาน

คะแนนของเกณฑ์บางข้อท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1-4 
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        5.1   บรษัิทดูแลงานระบบของอาคารเขียวทีไ่ด้รบัการรบัรอง 

(Accredited Green Facility Management Companies) (1 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้จ้างบรษัิทท่ีท างานด้าน Green Facility 

Management ท่ีได้รบัการรบัรองจากสภาอาคารเขียวของสิงคโปร ์เพ่ือบรหิาร

จัดการอาคาร 

        5.2    ETTV < 40 W/m2  (1 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้เปลือกอาคารมีสมรรถนะท่ีดีย่ิงข้ึน เพ่ือลดความรอ้นท่ี

เข้าสู่อาคาร 

        5.3   ประสทิธภิาพของระบบจ่ายลมเยน็ที่ดีขึน้กวา่เดิม 

(Demonstration of Better Air Distribution System Efficiency) (2 

คะแนน) 

               ส่งเสรมิให้ปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการกระจายลมให้ใช้

พลังงาน < 0.2 kW/RT (ค่าฐาน =0.28 kW/RT) ต้องแสดงประสิทธิภาพโดย

ผ่านการท า energy audit 

        5.4   พลังงานหมนุเวยีน (Renewable Energy) (8.5 คะแนน) 

              (a)  มีการผลิตพลังงานหมุนเวียนในท่ีต้ังโครงการ (6 คะแนน) 

              (b)  ซ้ือไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวยีนท่ีมี

ใบอนุญาตให้เป็นผู้จ าหน่าย (1 คะแนน) 

              (c)  ให้เช่าหลังคาเพ่ือติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (1.5 คะแนน) 

        5.5   ใบรบัรองจากการประปาในระดับทองหรอืเงิน (Public 

Utilities Board (PUB), Water Efficient Building (WEB) 

(Gold/Silver) Certificate (3 คะแนน) 

              (a)  ได้ใบรบัรองการประหยัดนา้ PUB WEB ระดับ Silver 

Certificate (1 คะแนน) 

              (b)  ได้ใบรบัรองการประหยัดนา้ PUB WEB ระดับ Gold 

Certificate (2 คะแนน) 
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        5.6   สภาวะสบายที่มคีวามเรว็ลมเพิม่ขึ้น (Thermal Comfort 

with Elevated Air Speed) (2 คะแนน) 

              ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา การใช้พลังงานโดยท่ียังอยู่ใน

สภาวะสบาย เช่น ปรบัอุณหภูมิในการปรบัอากาศให้สูงขึ้นเป็น 26 C หรอื สูง

กว่า และเพ่ิมความเร็วลม ต้องอยู่ในขอบเขตสภาวะสบายตามมาตรฐาน 

ASHRAE 55 และมีผลประหยัดจรงิจากมิเตอร ์

        5.7   การตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ Surveillance 

Audit) (2 คะแนน) 

              มีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายใน โดยห้องปฏิบัติการท่ี

ได้รบัการรบัรองภายใต้ Singapore Accredited Council ตามวิธีการท่ีก าหนด

ใน SS 554:2016 

        5.8   การเฝ้าติดตามการไหลของอากาศภายนอก (Outdoor 

Airflow Monitoring System) (2 คะแนน) 

               ท าการวัดและติดตามผลของปริมาตรการไหลของอากาศ

ภายนอก ด้วยเครือ่งมือท่ีติดต้ังถาวร เพ่ือให้แน่ใจว่า มีอากาศเข้ามาระบายใน

พ้ืนท่ีต่าง ๆ เพียงพอตามต้องการ 

              (a)  โดยติดต้ังท่ี Precool Unit (PAHU) ทุกเครือ่ง (1 คะแนน) 

              (b)  โดยติดต้ังท่ี AHU ทุกเครือ่ง (1 คะแนน) 

        5.9   แผ่นกรองอากาศที่ได้รบัการรบัรอง SGBC (SGBC 

Certified Air Filters) (1 คะแนน) 

              ใช้แผ่นกรองอากาศท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก SGBC ทุก 

AHU และ PAHU 

        5.10  การเฝ้าติดตามแนวโน้มของคุณภาพอากาศในอาคาร 

(Indoor Air Quality Trending and Monitoring) (4 คะแนน) 

                   การเฝา้ติดตามคุณภาพอากาศในอาคารและแนวโน้ม 

              (a)  อุณหภมิูและความชืน้ (1 คะแนน) 

              (b)  วัดมลพิษในอากาศ อย่างน้อยหน่ึงชนิด คือ ฟอรม์าลดิไฮด์, 

Total Volatile Organic Compounds (TVOC) หรอื ฝุน่ (3 คะแนน) 
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        5.11  ระบบดดูอากาศทิง้และไล่อากาศในอาคาร (Local Exhaust 

and Air Purging System) (1 คะแนน) 

              (a)  มีการก้ันห้องท่ีเปน็แหล่งมลพิษและดูดอากาศท้ิง เช่น ห้อง

ถ่ายเอกสาร (0.5 คะแนน) 

              (b)  มีระบบไล่อากาศ (Air Purging) เพ่ือแทนท่ีอากาศสกปรก

ด้วยอากาศภายนอก (0.5 คะแนน) 

        5.12  มรีะบบวดัและตรวจสอบทีถ่าวรส าหรบัระบบ VRF 

(Permanent M&V for Variable Refrigerant Flow (VRF) System) (3 

คะแนน) 

              (a)  ติดต้ัง Power meters ส าหรบัระบบ VRF อย่างน้อยท่ี 

CDU ทุกชุด (1 คะแนน) 

              (b)     มีการติดต้ังเครือ่งวัดประสิทธิภาพพลังงานของ

เครือ่งปรบัอากาศ VRF อย่างถาวร เพ่ือทราบประสิทธภิาพของ CDU (2 

คะแนน) 

        5.13  การได้การรบัรองอยา่งอ่ืนเพิม่เติม (Complementary 

Certifications) (3.5 คะแนน) 

              ส่งเสรมิให้ผู้เชา่ขอการรบัรองในพ้ืนท่ีของตน ภายใต้โครงการ 

Green Mark Occupant-Centric Scheme โดยจะได้รบัคะแนนถ้า 

              -   ผู้เช่าอย่างน้อย 1 ราย ได้รบัการรบัรองภายใต้โครงการ 

Green Mark Occupant-Centric scheme (0.5 คะแนน) 

              -   โครงการได้รบั BCA Green Mark Pearl Award (1 คะแนน) 

              -   โครงการได้รบั BCA Green Mark Pearl Prestige Award 

(2 คะแนน) 

        5.14  การแสดงแผน่ป้าย BCA GREEN MARK (Display of BCA 

Green Mark Plaque and Decal) (1 คะแนน) 

              โดยติดต้ังป้าย BCA Green Mark (รูปท่ี 4.2-2) ในต าแหน่งท่ีเห็น

ได้ชัดเจน เชน่ โถงต้อนรบั (1 คะแนน) 
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รูปที ่4.2-2  แผ่นปา้ย BCA Green Mark  
(ทีม่า: https://www.facebook.com/BCASingapore/photos/a.716815271723191/3230231900381503/?type=3) 

 

    
     5.15  ความพยายามขั้นสงูอ่ืน ๆ เพิม่เติม (Other Advanced Green 

Efforts) (3.5 คะแนน) 

         นอกจากน้ียังเปิดโอกาสกับการคิดท าในส่ิงท่ีไม่ได้มีระบุไว้ใน

เกณฑ์ท่ีมีท้ังหมดของ GREEN MARK แต่สามารถเกิดผลกระทบเชิงบวกตาม

พ้ืนท่ีและระดับผลกระทบ 

  

ครอบคลุมพื้นท่ี ผลกระทบ คะแนน 

≥ 10% and < 30% ของโครงการ ต่า 0.5 คะแนน ต่อรายการ 

≥ 30% and < 60% ของโครงการ ปานกลาง 1 คะแนน ต่อรายการ 

≥ 60% ของโครงการ สูง 2 คะแนน ต่อรายการ 

 

  

https://www.facebook.com/BCASingapore/photos/a.716815271723191/3230231900381503/?type=3
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ตารางที ่4.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ  GREEN MARK- GM ENRB: 2017 

เกณฑ ์ ชือ่เกณฑ ์ คะแนน เกณฑ ์ ชือ่เกณฑ ์ คะแนน 

ส่วนที ่1 การจดัการอยา่งยัง่ยนื 35 ส่วนที ่3 การสงวนรกัษาทรัพยากร 30 

1.1 ผู้ดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกและที่ปรึกษาที่

ผ่านการรับรอง 
1 3.1 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้น  า 7 

1.2 นโยบายด้านความยั่งยืนและแผนด าเนินงาน 4 3.2 ระบบรดน  าต้นไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม 1 

1.3 คณะกรรมการอาคารเขียว 2 3.3 การลดการใช้น  าในหอผึ่งเย็น 2.5 

1.4 การศึกษาด้านการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 3.4 การติดตามการใช้น  าและการรั่วซึม 1 

1.5 การตกแต่งภายในที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 1 3.5 การแสดงผลการใช้น  าผ่านเว็บไซต์ 1 

1.6 สัญญาเช่าอาคารที่ให้ความส าคัญต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
2 3.6 การใช้แหล่งน  าทางเลือก 2 

1.7 กิจกรรมของผู้ใช้อาคารและส่ิงแวดล้อม 3 3.7 ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 7 

1.8 การใช้ต้นไม้เพ่ือลดความร้อน 6 3.8 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการรีไซเคิล 3.5 

1.9 สารท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 4 3.9 พื นที่เก็บขยะรีไซเคิล 1 

1.10 การขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 4 3.10 ส่งเสริมการลดขยะ 2 

1.11 การด าเนินงานอย่างยั่งยืน 6 3.11 ติดตามเส้นทางการเกิดขยะ 2 

ส่วนที ่2 สมรรถนะอาคารดา้นพลงังาน 40 ส่วนที ่4 อาคารอจัฉรยิะและชว่ยใหม้สีขุภาพดี 40 

2.1 สมรรถนะของเปลือกอาคาร 2 4.1 สภาวะสบายของผู้ใช้อาคาร 5.5 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 16 AC/M; 4.2 การควบคุมอากาศภายนอก 1.5 

2.3 ประสิทธิภาพการระบายอากาศโดยเครื่องกล

และธรรมชาติ 
17 for V 4.3 ประสิทธิภาพขั นสูงของแผ่นกรองอากาศ 2.5 

2.4 ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่าง 6 4.4 ส่ิงสกปรกปนเป้ือนภายในอาคารสูง 2.5 

2.5 ประสิทธิภาพของการขนส่งทางดิ่ง 1.5 4.5 คุณภาพแสงสว่าง 4 

2.6 การระบายอากาศในที่จอดรถ 2 4.6 ระบบเสียง 1 

2.7 การระบายอากาศในพื นที่ใช้สอยร่วม 3 4.7 ลักษณะที่แสดงการเข้าถึงธรรมชาติ 2 

2.8 การปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ

พลังงานเพ่ิมขึ น 
2 4.8 การจ าลองค่าพลังงาน 11 

2.9 พลังงานหมุนเวียน 6.5 4.9 การควบคุมความต้องการทางไฟฟ้า 5 

 

  

 

4.10 การบูรณาการและการวิเคราะห์ 5 
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ตารางที ่4.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ GREEN MARK - GM  
ENRB: 2017 (ต่อ) 

เกณฑ ์ ชือ่เกณฑ ์ คะแนน 

ส่วนที ่5 ความพยายามขั นสูงเพือ่เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 20 

5.1 บริษัทดูแลงานระบบของอาคารเขียวรับรอง 1 

5.2 ETTV < 40W/m2 1 

5.3 ประสิทธิภาพของระบบจ่ายลมเย็นที่ดีขึ นกว่าเดิม 2 

5.4 พลังงานหมุนเวียน 8.5 

5.5 ใบรับรองจากการประปาในระดับทองหรือเงิน 3 

5.6 สภาวะสบายที่มีความเร็วลมเพ่ิมขึ น 2 

5.7 การตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร 2 

5.8 การเฝ้าติดตามการไหลของอากาศภายนอก 2 

5.9 แผ่นกรองอากาศที่ได้รับการรับรอง SGBC 1 

5.10  การเฝ้าติดตามแนวโน้มของคุณภาพอากาศในอาคาร 4 

5.11 ระบบดูดอากาศทิ งและไล่อากาศในอาคาร 1 

5.12 มีระบบวัดและตรวจสอบที่ถาวรส าหรับระบบ VRF 3 

5.13 การได้รับการรับรองเพ่ิมขึ น 3.5 

5.14 การแสดงแผ่นป้าย BCA GREEN MARK 1 

5.15 ความพยายามขั นสูงอื่น ๆ เพ่ิมเติม 3.5 

  รวม 165 
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ตัวอยา่งอาคาร 

1. อาคาร Ministry of Manpower Headquaters (รูปท่ี  4.2-3) 

ได้การรบัรอง Green Mark ระดับ Platinum ในปี 2010 และ 2014 มีจุดเด่นใน

เรือ่งการประหยัดน้า คือ น้าท่ีใช้ในระบบ Cooling Tower เป็นน้าเสียท่ีผ่านการ

บ าบัดซ่ึงซ้ือมาจาก NEWater โดยทดแทนการใช้น้าประปาในอาคารได้ถึง 

70%  

 ในด้านพลังงานได้ท าสัญญารบัรองผลประหยัด Energy Saving 

Performance Contract ในส่วนเครือ่งท าน้าเย็น (Chiller) นอกจากน้ียังมีการ

ติดต้ังอุปกรณ์ถาวรเพ่ือตรวจวัดประสิทธิภาพการท างานของเครือ่งท าน้าเย็น 

และการคิด Heat Balancing ของ Chilled Water Plant มีการใช้บันไดเล่ือนท่ี

ท างานด้วย Motion Sensor และท างานแบบ Regenerative และขับเคล่ือน

ด้วยระบบ Gearless Drives  

 พรมและเฟอรนิ์เจอรต่์าง ๆ ใช้ของท่ีมีวัสดุรไีซเคิลเปน็

ส่วนประกอบ 

 

 

รูปที ่4.2-3  Ministry of Manpower  
(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ministry_of_Manpower_3,_Mar_06.JPG) 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ministry_of_Manpower_3,_Mar_06.JPG
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 2. อาคาร Six Battery Road เป็นอาคารส านักงานให้เช่า (รูปท่ี 

4.2-4) ซ่ึงได้รับรางวัล Green Mark Gold ในปี  2008 และ Platinum ในปี  

2010, 2014 ซ่ึงมีการออกแบบ Vertical Wall ขนาดใหญ่มากถึง 184 ตร.ม. ใช้

พืชพันธ์ ุท่ีหลากหลายมากกว่า 70 ชนิด (รูปท่ี 4.2-5) ใช้ระบบการรดน้าอัตโนมัติ

ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการใช้น้าฝน และใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือมา

ใช้กับเครือ่งสูบน้าท่ีใช้รดน้าต้นไม้ อาคารได้ออกแบบระบบ Chiller ใหม่ ท าให้

ประหยัดพลังงานลงมากกว่าเดิม 25% และได้รับรางวัลในด้านการตกแต่ง

ภายใน ท่ีออกแบบโดยน าเฟอรนิ์เจอรเ์ก่ามาดัดแปลง  

 

 

รูปที ่4.2-4  อาคาร Six Battery Road 

(ท่ีมา: https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-
road.html#menu-lang-main) 

 

https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-road.html#menu-lang-main
https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-road.html#menu-lang-main
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รูปที ่4.2-5 การใช้ Indoor Vertical Garden ขนาดใหญ่ และตกแต่งด้วย
เฟอรนิ์เจอรเ์ก่าท่ีน ามาดัดแปลง 

(ท่ีมา: https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-
road.html#menu-lang-main) 

 

การวิเคราะห์ 

 ประเทศสิงคโปรจ์ะให้ความส าคัญกับการน าอาคารเดิมมาปรบัปรุงให้

เป็นอาคารเขียว ท้ังอาคารภาครฐัและเอกชน และอาคารท่ีได้การรบัรองเป็น

อาคารเขียวแล้วทุกอาคาร ก็มักจะขอการรับรองอาคารเขียวประเภทอาคาร

เดิม ซ่ึงเป็นการแสดงความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงหากเปรยีบเทียบกับ

อาคารท่ีได้รบัการรบัรองอาคารเขียวในประเทศไทยแล้ว จะแตกต่างกันตรงท่ี

เม่ือได้รับการรับรองประเภทอาคารเขียวประเภทใหม่แล้วก็มักจะหยุดเพียง

เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าอาคารยังจะคงประสิทธิภาพพลังงานดีหรอืไม่

เม่ือเวลาผ่านไป เม่ือเปรียบกับวิธีของ Green Mark ท่ีให้คะแนนกับการท า

สัญญา Energy Performance Contract ก็ดู น่าจะเ ช่ือ ม่ันในผลประหยัด

พลังงาน และค่าสาธารณูปโภค ได้ดีกว่า 

 หากสังเกตการจัดโครงสรา้งของระบบประเมินอาคารใหม่ และอาคาร

เดิม จะเห็นว่ามีการก าหนดหัวข้อของส่วน หรอื Section ต่าง ๆ ท่ีคล้ายกัน โดย

วางแผนให้ระบบท้ังสองอันต่อเน่ืองกันน่ันเอง คือ เม่ือหมดอายุการรับรอง

https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-road.html#menu-lang-main
https://www.capitaland.com/sg/en/lease/commercial-space-listing/six-battery-road.html#menu-lang-main
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ประเภทอาคารใหม่ ก็สามารถน าข้อมูลท่ีได้ท ามาแล้วไปปรบัปรุงขอการรบัรอง

ประเภทอาคารเดิมได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งหลายโครงการก็ปรบัปรุงให้ได้ระดับ

การรบัรองท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย   

ในด้านความเข้มข้นของจัดเก็บข้อมูลเพ่ือขอการรบัรองประเภทอาคาร

เดิมน้ี ในทัศนะของผู้เขียนคิดว่ามีความเข้มข้นมาก เช่น การเก็บข้อมูลเก่ียวกับ

การใช้น้าย้อนหลัง ในเกณฑ์ LEED จะใช้ข้อมูลย้อนหลังเพียง 3 เดือน แต่ 

Green Mark ใช้ข้อมูลถึง 3 ปี ส่วนข้อมูลการใช้พลังงาน LEED จะใช้ข้อมูล

ย้อนหลัง 1 ปี ส่วน Green Mark ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เช่นกัน ซ่ึงท าให้เห็นว่า

เจ้าของอาคารท่ีได้รบัการรบัรองแล้ว ก็ต้องให้ความสนใจในการดูแลการใช้

พลังงาน และน้าในอาคารโดยตลอด มิฉะน้ันอาคารน้ันก็จะไม่ได้รบัการรบัรอง

ต่อเน่ือง 

สรุป 

 ในภาพรวมของเกณฑ์ประเภทอาคารเดิม จะเป็นการเน้นการบรหิาร

จัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพพลังงาน โดยครอบคลุมระบบต่าง ๆ เหมือนใน

เกณฑ์ของอาคารสร้างใหม่ คือ ด้านพลังงานยังคงให้ความส าคัญกับการใช้

ระบบ Passive Design การเลือกใช้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังปรับอากาศ 

ระบายอากาศ แสงสว่าง ระบบขนส่งทางด่ิง การใช้พลังงานหมุนเวียน การให้

ความส าคัญกับการประหยัดน้าประปา โดยใช้น้าจากแหล่งอ่ืนทดแทน การใช้

วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีได้รบัการรบัรอง และการท าสัญญาเพ่ือรบัรอง

ประสิทธิภาพพลังงานท่ีจะได้รบั (Energy Performance Contract, EPC) ท้ัง

ในด้านการปรับปรุงระบบ และการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  

ก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้ม่ันใจได้ว่าอาคารน้ันจะได้รบัการดูแลให้มีประสิทธิภาพ

พลังงานตามเป้าหมายซ่ึงก็น่าจะส่งผลต่อความเช่ือม่ันของผู้เช่าอาคาร 

นอกจากน้ีเกณฑ์ยังรวมถึงการให้ความส าคัญต่อผู้ใช้อาคารโดยมีเกณฑ์บังคับ

ให้ต้องส ารวจความพอใจของผู้ใช้อาคารอีกด้วย ผู้ท่ีสนใจมาตรฐาน Green 

Mark สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาเพ่ิมเติมได้ฟร ี
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เอกสารอ้างอิง 

BCA. GM ENRB: 2017. BCA Green Mark for Existing Non-Residential 

Buildings. Available from 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_ENRB_2017_f

ull_criteria.pdf  

BCA. GM ENRB: 2017. Technical Guide and Requirements. Available 

from 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Tec

hnical_Guide_Requirements.pdf 

BCA Green Mark. Frequently Asked Questions on Green Mark 

Certification. Available from 

https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/FAQ_ENRB.pdf 

Building and Construction Authority. Realising Singapore’s Green 

Building Dream - Towards a Future-Ready Built Environment. 

2015. Available from https://www.bcaa.edu.sg/who-we-

are/publications/publications 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_ENRB_2017_full_criteria.pdf
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_ENRB_2017_full_criteria.pdf
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Technical_Guide_Requirements.pdf
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Technical_Guide_Requirements.pdf
https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/FAQ_ENRB.pdf


 

อาคารเขียว  129 

5.  TREES 
เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย 

 

 
 
 

 
 

Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability 

(TREES)  





 

อาคารเขียว  131 

5.1  ระบบ TREES NC / CS 

เกณฑ์ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่ของประเทศไทย 

            
เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อม ส าหรบัการ

ก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่ ของประเทศไทย เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดย 

สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute, TGBI)  เริม่ใช้ปี พ.ศ. 

2555 เวอรช่ั์นปัจจุบัน คือ เวอรช่ั์น 1.1 เริม่ใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เกณฑ์น้ีใช้ได้

ท้ัง พ้ืนท่ีส านักงาน และพ้ืนท่ีส านักงานให้เช่า โดยถ้ามีพ้ืนท่ีเ ช่าต้ังแต่  

50% ขึ้นไป จะใช้เกณฑ์ TREES-CS (Core & Shell) ถ้าน้อยกว่าจะใช้เกณฑ์  

TREES –NC (New Construction) ซ่ึงรวมอยู่ในคู่มือเดียวกัน 

ในระบบน้ีจะประกอบด้วยเน้ือหาในการประเมิน 8 หมวด  มีคะแนน

รวม 85 คะแนน แบ่งเป็น  

Platinum  61   คะแนน ขึ้นไป 

Gold  46-60  คะแนน 

Silver  38-45  คะแนน 

Certified 30-37  คะแนน 

โดยทุกระดับต้องผ่านคะแนนบังคับ 9 ข้อ           

        ประกอบด้วยเน้ือหาในการประเมิน 8 หมวด ดังน้ี 

        หมวดที่ 1  การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)  

(3 คะแนน) 

        ในหมวดน้ี เน้นความรว่มมือของทุกฝา่ย ท้ังเจ้าของอาคาร คณะท างาน 

ผู้ใช้อาคาร ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความรว่มมือกับชุมชน

โดยรอบ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการท้ังในส่วนของการใช้งาน คือ 

สรา้งความเข้าใจ วางแผนการบรหิารจัดการ, บ ารุงรกัษาอย่างเหมาะสม, การ

ตรวจสอบ, ประเมินตลอดช่วงอายุการใช้งานอาคาร และท าให้สามารถรกัษา

ความเป็นอาคารเขียวให้อยู่อย่างต่อเน่ือง โดยในหมวดน้ีจะมี 3 คะแนน และ 1 

ข้อบังคับ 
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        หมวดที่ 2  ผังบรเิวณและภูมทิัศน์ (Site and Landscape)  

(16 คะแนน) 

        กล่าวถึงการเลือกพ้ืนท่ีก่อสร้างและการพัฒนาพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่าง

เหมาะสมเป็นกระบวนการข้ันแรกท่ีส าคัญในการก่อสรา้งอาคารใหม่ ในหมวดน้ี

เน้นการหลีกเล่ียงก่อสรา้งอาคารในท่ีต้ังท่ีไม่เหมาะสมและการลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบและก่อสรา้งภูมิทัศน์

และพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร และการเลือกใช้วัสดุและพืชพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

โดยในหมวดน้ีจะมี 16 คะแนน และ 2 ข้อบังคับ 

        หมวดที่ 3  การประหยดัน้า Water Conservation (WC) (6 คะแนน) 

        ลดปริมาณการใช้น้าดิบท่ีมีจ ากัด ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนได้ใน

อนาคต โดยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ารุน่ประหยัดนา้ หรอื ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลาก

เขียวแทน และกักเก็บน้าฝน เพ่ือทดแทนน้าประปา และติดต้ังมาตรวัดน้าย่อย 

เพ่ือให้บรหิารจัดการน้าในส่วนต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

        หมวดที่ 4  พลังงานและบรรยากาศ Energy and Atmosphere (EA) 

(20 คะแนน) 

        เน่ืองจากพลังงานท่ีถูกใช้ในอาคาร ก็คือ พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงต้องมีการ

ผลิตจากโรงงาน และสูญเสียพลังงานไปกับระบบขนส่ง และเป็นสาเหตุส าคัญ

ของมลภาวะและภาวะเรอืนกระจกอีกด้วย โดย TREES-NC ให้ความส าคัญกับ

หมวดน้ี ซึ่งให้คะแนนสูงถึง 20 คะแนน และ 2 ข้อบังคับ 

        หมวดน้ีครอบคลุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นหลัก 

ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพ่ือ

ยืนยันการประหยัดพลังงาน ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบจากสารท าความเย็น

ในระบบปรบัอากาศท่ีส่งผลต่อภาวะโลกรอ้น 

        หมวดที่ 5  วสัดุและทรพัยากร Materials and Resources (MR) 

(13 คะแนน) 

        หมวดน้ีกล่าวถึงขยะซ่ึงเกิดจากภาคการก่อสรา้งน้ัน มีปรมิาณมากท้ัง

จากกระบวนการใช้งานในอาคารและก่อสรา้ง อีกท้ังยังจ าเป็นต้องใช้ทรพัยากร

เป็นปริมาณมหาศาล ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของมลภาวะและการ

ท าลายธรรมชาติ ดังน้ันการน าอาคารเดิมมาใช้ใหม่ น าขยะมารไีซเคิล ใช้วัสดุ
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ในพ้ืนถ่ิน หรอืวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจึงเป็นวัตถุประสงค์หลัก ในหมวดน้ี

มีคะแนนรวม 16 คะแนน โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ การลดปริมาณการใช้วัสดุ

ใหม่ การลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง และการใช้วัสดุท่ีส่งผลกระทบต่อ

ธรรมชาติต่า 

        หมวดที่ 6  คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร Indoor 

Environmental Quality (IE) (17 คะแนน) 

        หมวดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี ไม่มีการ

สะสมของสารพิษหรอืส่ิงปนเปื้ อนต่าง ๆ โดยการก าหนดแนวทางการออกแบบ

และเลือกใช้ระบบอาคารท่ีเหมาะสม การเลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพไม่มีการปล่อย

สารเคมีท่ีเป็นอันตราย ความส่องสว่างเหมาะสม การควบคุมแหล่งมลพิษจาก

ภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุ ท่ีไม่ก่อมลพิษ การใช้แสง

ธรรมชาติภายในอาคาร ฯลฯ 

        ปกติแล้วผู้คนจะใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารมากกว่า

ภายนอกอาคาร หากสภาพแวดล้อมภายในอาคารไม่ดีก็ย่อมจะต้องส่งผลเสีย

ต่อผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะในเรือ่งของสุขภาพและความเจ็บป่วย ซ่ึงอาจท าให้

ท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น 

หรอืเกิดการขาดงานบ่อยครัง้ จะส่งผลต่อการท างานของหน่วยงาน ดังน้ันการ

สรา้งสภาพแวดล้อมภายในอาคารท่ีดีจึงเป็นเรือ่งท่ีไม่อาจละเลยได้  ในหมวดน้ี

มีคะแนนรวม 17 คะแนน 2 ข้อบังคับ 

        หมวดที่ 7  การป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม Environmental 

Protection (EP) (5 คะแนน) 

        มาตรการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโครงการก่อสรา้ง เป็น

มาตรการส าคัญท่ีจ าเป็นท่ีผู้ออกแบบและผู้เก่ียวข้องต้องค านึงถึงต้ังแต่เริม่

กระบวนการการออกแบบและก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อ

ระบบนิเวศวิทยา สุขภาวะและสุขภาพของมนุษย์ 

        คะแนนในหมวดน้ีจะเน้นไปท่ีการลดผลกระทบของโครงการก่อสรา้ง

โดยรวมในระยะยาว ท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ สุขภาวะ และ

สุขภาพของมนุษย์ ด้วยกระบวนการออกแบบระบบการก่อสรา้ง  การบรหิาร

การจัดการพ้ืนท่ีโครงการก่อสรา้ง 
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        ในหมวดน้ีมีคะแนนรวม 8 คะแนน และ 2 คะแนนข้อบังคับ ในหัวข้อ

บั ง คั บ น้ัน มุ่ ง เ น้นการป้ อ ง กันผลกระทบ ต่อระบบ นิ เ วศวิ ทยา  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีแผนการด าเนินการควบคุมมลพิษจากการ

ก่อสรา้งและบรหิารจัดการขยะ ส่วนเกณฑ์ท่ีไม่บังคับ 8 คะแนน จะเน้นไปท่ีการ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ระบบท่ีไม่ส่งผลกระทบ หรือป้องกันผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเลือกเคมีภัณฑ์ท่ีไม่ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม การป้องกันภาวะเดือดรอ้นร าคาญจากแสงและความ

รอ้น การควบคุมโรคท่ีมาจากระบบอาคาร รวมถึงการส่งเสรมิให้ใช้ระบบบ าบัด

น้าเสียเพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

        หมวดที่ 8 นวตักรรมการออกแบบ Green Innovation (GI)  

(5 คะแนน) 

              ในหมวดน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับอาคารท่ีเข้าร่วม

ประเมินได้น าเสนอหัวข้อท่ีเหมาะกับโครงการเพ่ือท าคะแนนพิเศษตามท่ีได้ระบุ

ไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยจะได้คะแนนพิเศษเหล่าน้ี เม่ือสามารถแสดง

ประสิทธิภาพตามหมวดต่าง ๆ เกินกว่าท่ีระบุไว้ระดับหน่ึง   

 ตัวอยา่งอาคาร - โชว์รูมโตโยต้าไทยเย็น จังหวัดนครราชสีมา 

อาคารโชว์รูมโตโยต้าไทยเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็น

อาคารหลังแรกท่ีได้รบัการรบัรอง เป็นอาคารเขียวจากสถาบันอาคารเขียวไทย 

โดยได้ในระดับ Gold อาคารน้ีได้สรา้งในท่ีดินซ่ึงเดิมใช้เป็นโรงงานท าสังกะสี

มาก่อน จึงได้มีแนวคิดในการน าโครงสรา้งเหล็กของโรงงานเดิมมาใช้ประโยชน์ 

(ตามเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว) โดยใช้เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีในการจัด

แสดงรถยนต์ภายนอกอาคาร โดยก่อนหน้าน้ัน การแสดงรถยนต์เพ่ือขายจะจัด

เฉพาะในโชว์รูมปรบัอากาศเท่าน้ัน และมีการตกแต่งโดยการใช้น้า เพ่ือเป็นการ

ปรบัอุณหภูมิอากาศภายนอกให้เย็นลง (รูปท่ี 5.1-1 และรูปท่ี 5.1-2) 

นอกจากน้ียังค านึงถึงการลดพลังงาน โดยการน า Passive Design 

เข้ามาใช้ในอาคารโชว์รูม โดยการท าช่องท่ีพ้ืนให้ลมเข้าจากข้างใต้ และไหล 

ไปออกในส่วนบนท่ีใกล้ของผนังได้ ในกรณีท่ีอากาศภายนอกเย็นสบาย (รูปท่ี 

5.1-3) (สังเกตจากในรูป พ้ืนช้ันล่างของอาคารจะยกลอย ไม่สัมผัสดิน เพ่ือให้

ลมพัดเข้าทางพ้ืนได้) กรอบอาคารใช้กระจกฉนวน 2 ช้ัน ส่วนท่ีเป็นผนัง
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อะลูมิเนียมมีการกรุภายในด้วยฉนวนใยแก้วเพ่ือลดความร้อน และ การใช้

กระจกสูงตอนบนของผนังช่วยท าให้อาคารใช้แสงธรรมชาติได้ดี ตามเกณฑ์

การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 

 

รูปที ่5.1-1  อาคารโชว์รูม Toyota ไทยเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
เปน็อาคารแรกท่ีได้รบัการรบัรองในระบบ TREES 

(ท่ีมา: https://thinkofliving.com/article) 

 

 

รูปที ่5.1-2  มีการน าโครงสรา้งเดิม (ส่วนท่ีทาสีแดง)  
มาใชเ้ปน็ส่วนหน่ึงในการโชว์รถยนต์ 

(ท่ีมา: https://www.tgbi.or.th/article/show/105) 

 

https://thinkofliving.com/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81-scg-100-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-leed-platinum-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-trees-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-583-154498-%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/
https://www.tgbi.or.th/article/show/105
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รูปที ่5.1-3  การท าหน้าต่างสูงเพ่ือใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ดี  
และท าให้สามารถเปิดได้ ในเวลาท่ีอากาศภายนอกเย็น 

(ท่ีมา:  https://www.tgbi.or.th/article/show/105) 

 
  

https://www.tgbi.or.th/article/show/105
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ตารางที ่5.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-NC v1.1 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแน
น 

หมวดที่ 1 การบรหิารจัดการอาคาร 3 SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้น
ในเมืองจากการพัฒนาโครงการ 

4 

BM P1 การเตรยีมความพรอ้มความเป็น
อาคารเขียว 

บังคับ SL 5.1 มกีารจัดสวนบนหลังคาหรอืสวน
แนวตั้ง 

(2) 

BM 1 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 1 SL 5.2 มพีื้นที่ดาดแขง็ที่รบัรงัสีตรงจากดวง
อาทิตย์ไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของพื้นที่
โครงการ 

(1) 

BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะน าการ
ใชง้านและบ ารุงรกัษาอาคาร 

1 SL 5.3 มตี้นไมย้ืนต้นทางทิศใต้ ทิศตะวันตก 
และทิศตะวันออก ที่บังแดด ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับตัวอาคาร 

(1) 

BM 3 การติดตามประเมนิผลขณะ
ออกแบบ ก่อสรา้งและเมื่ออาคาร
แล้วเสรจ็ 

1 หมวดที่ 3 การประหยัดน้า 6 

BM 4 คู่มือแนวทางการออกแบบและ
ก่อสรา้งส าหรบัผู้เช่า 

- WC 1 การประหยัดน้าและการใชน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 

หมวดที่ 2 ผังบรเิวณและภูมทิัศน์ 16 หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ 20 

SL P1 การหลีกเล่ียงที่ต้ังที่ไม่เหมาะสม
กับการสรา้งอาคาร 

บังคับ EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร มี
แผนการตรวจสอบและปรบัแต่ง 
ระบบโดยบุคคลที่สาม 

บังคับ 

SL P2 การลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

บังคับ EA P2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้ันต่า 
(ได้ 4 คะแนนในข้อ EA1) 

บังคับ 

SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่
พัฒนาแล้ว 

1 EA1 ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 16 

SL 2 การลดการใชร้ถยนต์ส่วนตัว 4 EA2 การใชพ้ลังงานทดแทน ผลิตพลังงาน
ทดแทนให้ได้ไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 
0.5-1.5 ของปรมิาณค่าใชจ่้าย
พลังงานในอาคาร 

2 

SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่
ยั่งยืน 

3 EA3 การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพื่อ
ยืนยันการประหยัดพลังงาน 
มแีผนการตรวจสอบและพิสูจน์ผล
ตามข้อก าหนด IPMVP 

1 

SL 3.1 มพีื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคาร 

(1) EA3.1 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (อาคารฐาน) 

- 

SL 3.2 มตี้นไมย้ืนต้น 1 ต้นต่อ พื้นที่เปิด
โล่ง 100 ตร.ม. (ห้ามย้ายไมย้ืนต้น
มาจากที่อ่ืน) 

(1) EA3.2 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (ผู้เชา่) 

- 

SL 3.3 ใชพ้ืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม (1) EA4 สารท าความเย็นในระบบปรบัอากาศ
ที่ไมท่ าลายชัน้บรรยากาศไมใ่ช้สาร 
CFC และ HCFC-22 

1 

SL 4 การซึมน้าและลดปัญหาน้าท่วม 4       
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ตารางที ่5.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-NC v1.1 (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที ่5 วสัดแุละทรพัยากรในการก่อสรา้ง 13 IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้
สู่ภายในอาคาร 

(1) 

MR 1 การใช้อาคารเดิมเก็บรกัษาพื้นหรอื
หลังคาของอาคารเดิมไว้ รอ้ยละ 50-75 
ของพื้นที่ผิว 

2 IE 1.4 พื้นที่สูบบุหรีห่่างจากประตูหน้าต่าง
หรอืช่องน าอากาศเขา้ ไมน้่อยกว่า 
10 เมตร 

(1) 

MR 2 การบรหิารจัดการขยะจากการก่อสรา้ง
น าขยะไปใช้หรอืรไีซเคิล 50-75% ของ
ปรมิาตรหรอืน้าหนัก 

2 IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน 

(1) 

MR 3 การเลือกใชว้ัสดุใชแ้ล้วน าวัสดุก่อสรา้ง
กลับมาใชใ้หมเ่ป็นมลูค่ารอ้ยละ 5-10 

2 IE 2 การเลือกใชว้ัสดุที่ไมก่่อมลพิษ 4 

MR 4 การเลือกใชว้ัสดุรไีซเคิลเป็นมูลค่ารอ้ย
ละ 10-20 

2 IE 2.1 การใชว้ัสดุประสาน วัสดุยาแนว และ
รองพื้น ที่มสีารพิษต่าภายในอาคาร 

(1) 

MR 5 การใชว้ัสดุพื้นถิ่นหรอืในประเทศ การใช้
วัสดุที่ขดุ ผลิต ประกอบ หรอืวัสดุพื้นถิ่น
หรอืในประเทศไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 10-
20 ของมลูค่าวัสดุก่อสรา้งทั้งหมด 

2 IE 2.2 การใชส้ี และวัสดุเคลือบผิว ที่มี
สารพิษต่าภายในอาคาร 

(1) 

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรอืมผีลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่า 

3 IE 2.3 การใชพ้รมที่มสีารพิษต่าภายใน
อาคาร 

(1) 

MR 6-1 ใชว้ัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ฉลากเขยีวและฉลากคารบ์อนของไทย
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10-20 ของมลูค่า
วัสดุก่อสรา้งทั้งหมด 

2 IE 2.4 การใชผ้ลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึน้จากไม้
ที่มสีารพิษต่าภายในอาคาร 

(1) 

MR 6.2 ใชว้ัสดุที่มกีารเผยแพรข่้อมลูความเป็น
มติรต่อสิ่งแวดล้อมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
30 ของมลูค่าวัสดุก่อสรา้งทั้งหมด 

1 IE 3 การควบคมุแสงสว่างภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐท์ุก 250 ตร.ม. 
หรอืตามความต้องการ 

1 

หมวดที ่6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายใน
อาคาร  

17 IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร 
ออกแบบให้ห้องที่มกีารใชง้านประจ า
ได้รบัแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง 

4 

IE P1 ปรมิาณการระบายอากาศภายใน
อาคาร อัตราการระบายอากาศผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน 

บังคับ IE 5 สภาวะน่าสบาย อุณหภูมแิละ
ความชืน้สัมพัทธ์ในส่วนที่มกีารปรบั
อากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบ
ปรบัอากาศและระบายอากาศ 

3 

IE P2 ความส่องสว่างภายในอาคาร 
ความส่องสว่างข้ันต่าผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน 

บังคับ       

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ 5       

IE 1.1 ชอ่งน าอากาศเขา้ไม่อยู่ต าแหน่งที่มี
ความรอ้นหรอืมลพิษ 

(1)       

IE 1.2 ความดันเป็นลบ (Negative pressure) 
ส าหรบัห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บ
สารเคม ีและเก็บสารท าความสะอาด 

(1)       
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ตารางที ่5.1-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-NC v1.1 (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที ่7 การปอ้งกันผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม (Environmental 
Protection) 

5 หมวดที ่8 นวัตกรรม (Green 
Innovation) 

5 

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสรา้ง มีแผน
และด าเนินการป้องกันมลพิษและ
สิ่งรบกวนจากการก่อสรา้ง 

บังคับ GI 1-5 มเีทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้
ในแบบประเมนิ 

5 

EP P2 การบรหิารจัดการขยะ 
การเตรยีมพ้ืนที่แยกขยะ 

บังคับ   รวมคะแนน 85 

EP 1 ใชส้ารเคมทีี่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง 
ไมใ่ชส้ารฮาลอน (Halon) หรอื  
ซีเอฟซี (CFC) หรอื เอชซีเอฟซี 
(HCFC) ในระบบดับเพลิง 

1       

EP 2 ต าแหน่งเครือ่งระบายความรอ้น  
การวางต าแหน่งเครือ่งระบายความ
รอ้นห่างจากที่ดินขา้งเคียง 

1       

EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร กระจก
มค่ีาสะท้อนแสงไมเ่กินรอ้ยละ 15 

1       

EP 4 การควบคมุโรคที่เกี่ยวขอ้งกับอาคาร 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามยัเรือ่ง
ขอ้ปฏิบัติการควบคมุเชือ้ลีจีโอเนลลา 
(Legionella) ในหอระบายความรอ้น
ของอาคารในประเทศไทย 

1       

EP 5 ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบ
บ าบัดน้าเสีย 

1       

  

การวิเคราะห์ 

ลักษณะของเกณฑ์ TREES -NC/CS จะมีการจัดหมวดเน้ือหาและ 

ข้อเกณฑ์หลายข้อท่ีคล้ายกับเกณฑ์ LEED BD+C ในเวอรช่ั์นท่ี 3 (2009) แต่ก็

ได้มีการปรบัตัวชี้วัดบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน ให้เข้า

กับบรบิทของประเทศไทย คือ สามารถใช้โปรแกรม BEC ของกระทรวงพลังงาน 

เป็นทางเลือกในการวิเคราะห์ได้ นอกจากการใช้ ASHRAE 90.1 ของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาตามมาตรฐาน LEED ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้รูสึ้กว่าระบบ 

TREES -NC ไม่ยากเกินไป รวมท้ังสถาบันอาคารเขียวก็มีการจัดอบรม  

TREES -A หรอืผู้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกับระบบ TREES ด้วย ซ่ึงอาจมีส่วนท าให้

ผู้ ท่ีเข้าใจเกณฑ์และใช้เกณฑ์น้ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันจึงมีอาคารใน
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ประเทศท่ีลงทะเบียนเพ่ือขอการรบัรองและท่ีรบัรองผ่านแล้วรวมกันมากกว่า 

100 โครงการ 

 เกณฑ์อาคารเขียวของไทยก็เป็นทางเลือกในการขอการรับรองท่ี

น่าสนใจ ส าหรบัเจ้าของโครงการ ท่ีต้องการท าอาคารให้เป็นอาคารเขียว โดย

ไม่จ าเป็นต้องเสียเงินลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินจ านวนมาก 

ให้กับองค์กรต่างประเทศ ท่ีควรได้รบัการส่งเสรมิ และการท่ีมีผู้ใช้เป็นจ านวน

มาก ก็จะย่ิงเป็นแรงสนับสนุนท าให้เกณฑ์ของประเทศไทยพัฒนาเวอรช่ั์นใหม่

ได้เรว็ 

สรุป 

เกณฑ์การออกแบบ TREES NC/CS ส าหรับการอาคารก่อสร้างและ

ปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพ้ืนท่ีส่วนกลางและกรอบอาคาร

ปัจจุบันอยู่ใน version 1.1 ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 1) การบริหารจัดการ

อาคาร 2) ผังบริเวณและภู มิ ทัศน์  3) การประหยัดน้า  4) พลังงานและ

บรรยากาศ 5) วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 6) คุณภาพของสภาวะ

แวดล้อมในอาคาร 7) การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 8) นวัตกรรม เป็น

เกณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้กับอาคารหลายประเภท และมีการใช้ตัวชี้วัดท่ีปรับให้

เหมาะกับบรบิทของประเทศไทย ปัจจุบันได้มีอาคารในประเทศไทยท่ีผ่านการ

รบัรองแล้วจ านวนมาก 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันอาคารเขียวไทย. คู่มือส าหรับเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทาง

พลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการ

ใหม่และอาคารประเภทพ้ืนท่ีส่วนกลางและกรอบอาคาร เวอร์ช่ัน 1.1. 

2560.   

เอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ประเภทอาคารเขียว. 

12 มีนาคม 2556. 
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5.2  ระบบ TREES-EB v1.0 

เกณฑ์การออกแบบอาคารระหว่างการใช้งาน 
 
 

        เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย 

ส าหรับอาคารท่ีอยู่ระหว่างการใช้งาน ประกอบด้วยเน้ือหาในการประเมิน 8 

หมวด  มีคะแนนรวม 100 คะแนน และต้องผ่านคะแนนบังคับ 5 ข้อ  พัฒนาโดย 

สถาบันอาคารเขียวไทย Thai Green Building Institute (TGBI) เริ่มใช้ปี   

พ.ศ. 2561 โดยอาคารท่ีจะประเมินต้องเป็นอาคารท่ีมีการใช้งานมาแล้วอย่าง

น้อย 1 ปี และมีการเข้าใช้งาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานโดยเฉล่ีย 

ยกเว้นอาคารท่ีผ่านการรับรอง TREES-NC และ TREES-CS สามารถ 

เข้าประเมินได้ทันที 

        เกณฑ์ TREES-EB v1.0 ประกอบด้วยเน้ือหาในการประเมิน 8 หมวด  

มีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น  

Platinum  75   คะแนน ขึ้นไป 

Gold  55-74  คะแนน 

Silver  45-54 คะแนน 

Certified 35-44 คะแนน 

โดยทุกระดับต้องผ่านคะแนนข้อบังคับ 5 ข้อ  
          

ประกอบด้วยเน้ือหา 8 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1 การบรหิารจัดการอาคาร (Building Management)  

(6 คะแนน) 

        ในหมวดน้ี จะมีเกณฑ์บังคับ 1 ข้อ คือการเตรยีมความพรอ้มในการเป็น

อาคารเขียว มีการต้ังคณะท างาน และก าหนดกิจกรรมท่ีต้องด าเนินงาน และมี

เกณฑ์ท่ีมีคะแนนเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์สู่สังคม  เกณฑ์การจัดท าคู่มือและ

การฝึกอบรมแนะน าการใช้งานและบ ารุงรกัษาอาคาร  และถ้าเคยเป็นอาคารท่ี

ผ่านการรบัรอง TREES-NC /CS มาก่อนก็จะได้รบัคะแนน  
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      หมวดที่ 2 ผังบรเิวณและภมูทิัศน์ (Site and Landscape) 

(17 คะแนน) 

        เป็นหมวดท่ีไม่มีเกณฑ์บังคับ เป็นเกณฑ์ท่ีมีคะแนนเก่ียวกับการพัฒนา

โครงการในพ้ืนท่ีซ่ึงมีสาธารณูปการท่ีหลากหลายในระยะรศัมี 800 ม. เกณฑ์

การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เกณฑ์การพัฒนาผังท่ีมีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศน์ 

การปลูกต้นไม้ พืชพรรณท่ีเหมาะสม เกณฑ์การซึมน้าและลดปัญหาน้าท่วม 

เกณฑ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ การลดปัญหาเกาะความร้อน การดูแลและ

บ ารุงรกัษาพื้นท่ีภายนอกอาคารและภูมิทัศน์ 

        หมวดที่ 3 การประหยดัน้า (Water Conservation)  (8 คะแนน) 

        เป็นหมวดท่ีมีเกณฑ์บังคับคือให้มีนโบายการประหยัดน้า และเกณฑ์ท่ีมี

คะแนนคือ การลดปรมิาณการใช้น้าประปาโดยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ารุน่

ประหยัดน้า หรอื ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวแทน และกักเก็บน้าฝน เพ่ือทดแทน

น้าประปา และเกณฑ์การติดต้ังมาตรวัดน้าย่อย เพ่ือให้บรหิารจัดการน้าในส่วน

ต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

         หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 

(27 คะแนน) 

        เป็นหมวดท่ีมีเกณฑ์บังคับ   2 ข้อ คือ เกณฑ์การส ารวจอาคารและ

วางแผนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานข้ันต่า โดย 

TREES-EB ให้ความส าคัญกับหมวดน้ี ซ่ึงให้คะแนนสูงถึง 27 คะแนน โดยเน้น

การประเมินการใช้พลังงานจริง เปรียบเทียบกับอาคารอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูล 

Energy Star Portfolio Manager และ เกณฑ์การผลิตพลังงานหมุนเวียนท่ีท า

ได้จรงิ เกณฑ์เก่ียวกับผลการศึกษาและการประยุกต์มาตรการอนุรกัษ์พลังงาน 

ซ่ึงเป็นการท างานตามมาตรฐาน ASHRAE Energy Audit Level 1-Walk 

through เพ่ือให้วางแผนการประยุกต์ใช้มาตรการอนุรกัษ์พลังงาน ท่ีมีความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เกณฑ์การไม่ใช้สารท าความเย็นท่ีมี CFC และ HCFC 22 

เกณฑ์การบรหิารและจัดการพลังงานโดยการใช้ระบบ BMS ระบบปรบัอากาศ 

ระบายอากาศ และแสงสว่าง และเกณฑ์การติดต้ังระบบมาตรวัดพลังงานย่อย

รายประเภท (End use)      
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    หมวดที่ 5 วสัดุและทรพัยากร (Materials and Resources) 

(17 คะแนน) 

        ในหมวดน้ีไม่มีเกณฑ์บังคับ  โดยมีเกณฑ์ท่ีมีคะแนนให้เก่ียวกับนโยบาย

และการมีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการอาคาร เกณฑ์นโยบายการจัดซ้ือท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประเภทสินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และ

เกณฑ์การจัดการขยะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   ท้ั งขยะอุปโภค ขยะ

เครือ่งใช้ไฟฟา้ ขยะเฟอรนิ์เจอร ์    

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor 

Environmental Quality) (14 คะแนน) 

        ในหมวดน้ีจะมีเกณฑ์บังคับ   1 ข้อ คือ อัตราการระบายอากาศ 

ข้ันต่า และเกณฑ์ท่ีมีคะแนน คือ เกณฑ์การลดผลกระทบมลภาวะ ซ่ึงรวมเรือ่ง

ต าแหน่งของช่องน าอากาศเข้า การออกแบบห้องท่ีมีมลพิษ ให้ความดันเป็นลบ 

การท าระบบดักฝ ุ่นตรงทางเข้า การห้ามสูบบุหรีใ่นอาคารและจัดท่ีสูบบุหรีห่่าง

ทางเข้าอาคารอย่างน้อย 10 ม. เกณฑ์การใช้แผ่นกรองอากาศระบบ MERV 7 

เกณฑ์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี  ความสะอาด 

ความพึงพอใจ การควบคุมแสงสว่าง การใช้แสงธรรมชาติ ด้านสภาวะน่าสบาย 

โดยเน้นการตรวจวัดและประเมินจรงิ 

        หมวดที่ 7  การป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (Environmental 

Protection) (5 คะแนน) 

        ในหมวดน้ีไม่มีเกณฑ์บังคับ เน้นการลดผลกระทบของโครงการโดยรวม

ในระยะยาว ท่ีมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิเวศ สุขภาวะและสุขภาพ 

ของมนุษย์ โดยประกอบด้วยเกณฑ์การไม่ใช้ระบบดับเพลิงท่ีมี Halon CFC หรอื 

HCFC การวางต าแหน่งเครือ่งระบายความรอ้นให้ห่างจากเขตท่ีดินตามระยะ 

ท่ีก าหนด การใช้กระจกภายนอกท่ีมีค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน 30% และการ

ด าเนินการเพ่ือป้องกันโรคลิเจียนแนร์ท่ีเกิดท่ีหอผึ่งเย็นตามประกาศของ 

กรมอนามัย และการตรวจวัดคุณภาพน้าจากระบบบ าบัดน้าเสียเพ่ือลด

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
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        หมวดที่ 8  นวตักรรม (Green Innovation) (6 คะแนน) 

        ในหมวดน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับอาคารท่ีเข้าร่วม

ประเมินได้น าเสนอหัวข้อท่ีเหมาะกับโครงการเพ่ือท าคะแนนพิเศษตามท่ีได้ระบุ

ไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยจะได้คะแนนพิเศษเหล่าน้ี เม่ือสามารถแสดง

ประสิทธิภาพตามหมวดต่าง ๆ เกินกว่าท่ีระบุไว้ระดับหน่ึง 
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ตารางที่ 5.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-EB v1.0 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที ่1 การบรหิารจัดการอาคาร 6 หมวดที ่3 การประหยดัน้า 8 

BM P1 การเตรยีมความพรอ้มความเป็น
อาคารเขียว 

บังคับ WC P1 นโยบายประหยัดน้า บังคับ 

BM 1 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 1 WC 1 การประหยัดน้าและการใชน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 

BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะน าการใช้
งานและบ ารุงรกัษาอาคาร 

1 WC 2 มาตรวัดน้าย่อย 1-2 ประเภท 2 

BM 3 การติดตามประเมนิผลการด าเนิน
โครงการอาคารเขยีว 

1 หมวดที ่4 พลังงานและบรรยากาศ 27 

BM 4 เป็นอาคารที่ผ่านการรบัรอง 
TREES-NC หรอื TREES-CS 

มาก่อน 

3 EA P1 การส ารวจอาคารและวางแผน
พัฒนาการอนุรกัษ์พลังงาน 

บังคับ 

หมวดที ่2 ผังบรเิวณและภูมทิัศน์ 17 EA P2 การอนุรกัษ์พลังงานข้ันต่า บังคับ 

SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่พัฒนา
แล้ว 

1 EA 1 ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 16 

SL 2 การลดการใชร้ถยนต์ส่วนตัว 3 EA 2 การใชพ้ลังงานทดแทนผลิตพลังงาน
ทดแทนให้ได้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 0.5-
3.5 ของปรมิาณค่าใชจ่้ายพลังงานใน
อาคาร 

4 

SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน 5 EA 3 ผลการศกึษาและการประยุกต์
มาตรการอนุรกัษ์พลังงาน 

3 

SL 3.1 มพีื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและ
พอเพียง 

(2) EA 4 สารท าความเย็นในระบบปรบัอากาศที่
ไมท่ าลายชัน้บรรยากาศไมใ่ชส้าร CFC 
และ HCFC-22 

1 

SL 3.2 มตี้นไมย้ืนต้น 1 ต้น ต่อพื้นที่เปิดโล่ง 
100-200 ตร.ม. 

(2) EA 5 ระบบบรหิารควบคุมและจัด
การพลังงานอาคาร 

3 

SL 3.3 ใชพ้ืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม (1) EA 5.1 ระบบ BMS พื้นฐาน (1) 

SL 4 การซึมน้าและลดปัญหาน้าท่วม 4 EA 5.2 ระบบพลังงานย่อย 30% 60% (2) 

SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความรอ้น
ในเมืองจากการพัฒนาโครงการ 

3    

SL 5.1 มกีารจัดสวนบนหลังคาหรอืสวน
แนวตั้ง 

(2)    

SL 5.2 มพีื้นที่ดาดแขง็ที่รบัรงัสีตรงจากดวง
อาทิตย์ไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของพื้นที่
ดาดแขง็ในโครงการ 

(1)    

SL 6 การดูแลและบ ารุงรกัษาพื้นที่
ภายนอกอาคารและภูมทิัศน์ 

1       
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 ตารางที่ 5.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-EB v1.0 (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที ่5 วสัดแุละทรพัยากร 17 หมวดที ่6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร 

14 

MR 1 นโยบายและการมีส่วนรว่มในการ
บรหิารจัดการอาคาร 

5 IE P1 ปรมิาณการระบายอากาศภายใน
อาคาร อัตราการระบายอากาศผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน 

บังคับ 

MR 1.1 นโยบายการจัดซื้อ และการมสี่วน
รว่มของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 

(2) IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ 5 

MR 1.2 นโยบายการจัดการขยะ และการมี
ส่วนรว่มของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 

(2) IE 1.1 ชอ่งน าอากาศเขา้ไม่อยู่ต าแหน่งที่มี
ความรอ้นหรอืมลพิษ 

(1) 

MR 1.3 การประมาณการจัดซื้อและ
สัดส่วนขยะ 

(1) IE 1.2 ความดันเป็นลบ (Negative 
pressure) ส าหรบัห้องพิมพ์งาน 
ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมแีละเก็บสาร
ท าความสะอาด 

(1) 

MR 2 การจัดซื้อเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 6 IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้
สู่ภายในอาคาร 

(1) 

MR 2.1 การจัดซื้อสินค้าอุปโภคทั่วไป 
30% 60% 

(2) IE 1.4 พื้นที่สูบบุหรีห่่างจากประตูหน้าต่าง
หรอืช่องน าอากาศเขา้ไมน้่อยกว่า 10 
เมตร 

(1) 

MR 2.2 การจัดซื้อเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 30% 
60% 

(2) IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน 

(1) 

MR 2.3 การจัดซื้อเฟอรนิ์เจอร ์30% 60% (2) IE 2 ผลสัมฤทธิ์การส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 4 

MR 3 การจัดการขยะเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 IE 2.1 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

(1) 

MR 3.1 การจัดการขยะอุปโภคทั่วไป 30% 
60% 

(2) IE 2.2 การตรวจวัดการท างานของระบบ
ระบายอากาศ 

(1) 

MR 3.2 การจัดการขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
30% 60% 

(2) IE 2.3 ประสิทธิภาพการท าความสะอาด (1) 

MR 3.3 การจัดการขยะเฟอรนิ์เจอร ์30% 
60% 

(2) IE 2.4 การส ารวจความพึงพอใจการใช้
อาคาร 

(1) 

      IE 3 การควบคมุแสงสว่างภายในอาคาร
แยกวงจรแสงประดิษฐท์ุก 250 
ตารางเมตรหรอืตามความต้องการ 

1 

      IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร 
45% 65% ปรบัปรุงให้ห้องที่มีการ
ใชง้านประจ าได้รบัแสงธรรมชาติ
อย่างพอเพียง 

2 

      IE 5 สภาวะน่าสบาย 50% 70% อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มกีาร
ปรบัอากาศเหมาะสมตามมาตรฐาน
ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 

2 
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ตารางที่ 5.2-1  สรุปเกณฑ์และคะแนนในระบบ TREES-EB v1.0 (ต่อ) 

เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ชื่อเกณฑ์ คะแนน 

หมวดที ่7 การปอ้งกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 5 หมวดที ่8 นวัตกรรม 6 

EP 1 ใชส้ารเคมทีี่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย ในระบบดับเพลิง 

ไมใ่ชส้ารฮาลอน (Halon) หรอื  

ซีเอฟซี (CFC) หรอื เอชซีเอฟซี (HCFC) 
ในระบบดับเพลิง 

1 GI 1 มเีทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ใน
แบบประเมนิ 

5 

EP 2 ต าแหน่งเครือ่งระบายความรอ้น 
การวางต าแหน่งเครือ่งระบายความ
รอ้นห่างจากที่ดินขา้งเคียง 

1 GI 2 ม ีTREES-A อยู่ใน
คณะท างาน 

1 

EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร กระจกมี
ค่าสะท้อนแสงไม่เกินรอ้ยละ 30 

1   รวมคะแนน 100 

EP 4 รายงานการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับ
อาคาร ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามยั
เรือ่งข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจี
โอเนลลา (Legionella) ในหอระบาย
ความรอ้นของอาคารในประเทศไทย 

1       

EP 5 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้าเสีย 1       

 

การวิเคราะห์ 
 ลักษณะของ TREES มีการจัดหมวดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหมวดใน 

TREES NC/CS ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการวางแผนให้อาคารท่ีผ่านการประเมิน

จาก ระบบ TREES NC/CS สามารถด าเนินต่อในระบบน้ีได้ทันทีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี 

ระบบอาคารเขียวในต่างประเทศก็มักจะมีการจัดให้ระบบอาคารเขียวของ

อาคารท่ีก่อสร้างใหม่  และอาคารเดิมให้ มีความต่อเ น่ืองกันมากท่ีสุด

เช่นเดียวกัน  

 ในด้านการอนุรักษ์พลังงานข้ันต่าซ่ึงเป็นเกณฑ์บังคับ และเกณฑ์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีมีคะแนนสูงถึง 16 คะแนนน้ัน จะใช้วิธีการน า

ข้อมูลการใช้พลังงานจรงิของอาคารเปรยีบเทียบกับฐานข้อมูล Energy Star 

Portfolio Manager โดยจะต้องดีกว่าอย่างน้อย 19% น้ัน จะเป็นเกณฑ์ท่ี

เหมือนกับวิธีการของ LEED O+M v 3. ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีการท่ีมีผู้ค้ ุนเคย หรอื

เข้าใจกับวิธีการน้ีในวงจ ากัด แต่ขณะเดียวกัน ก็ได้ก าหนดว่ามีอีกทางเลือก

หน่ึง คือ การใช้พลังงานจรงิเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในประเทศไทย ท่ีทาง
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สถาบันอาคารเขียวให้การรบัรอง ซ่ึงก็เป็นประเด็นท่ีน่าศึกษาว่า ถ้าน าข้อมูล

การใช้พลังงานจริงใส่เข้าไปใน Energy Star Portfolio Manager กับอีก

ฐานข้อมูลหน่ึงท่ีให้การรบัรองแล้ว รอ้ยละของผลประหยัดเปรยีบเทียบกับค่า

ฐาน จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เพราะมีผลต่อคะแนนท่ีได้รบั ซ่ึงในหมวด

น้ีมีคะแนนสูง 

ในด้านเน้ือหาในหมวดวัสดุและทรัพยากร จะมีข้อเกณฑ์ท่ีคล้ายกับ 

LEED O+M ในเวอร์ช่ัน 3 เช่น การก าหนดให้มีนโยบายจัดซ้ือ นโยบายการ

จัดการขยะ และการจัดซ้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการแยกเป็นประเภท

สินค้าอุปโภค ประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้า และประเภทเฟอรนิ์เจอร์ เหมือนกัน แต่ 

TREES จะใช้ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 ตามบรบิทของประเทศไทย 

ส่วนการจัดการขยะ ก็มีการจัดแบ่งประเภทเหมือนกันคือ ขยะอุปโภค ขยะ

เครือ่งใช้ไฟฟา้ และขยะเฟอรนิ์เจอร ์

 ส่วนหมวดการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมก็จะคล้ายกับเกณฑ์ 

TREES NC/CS ซ่ึงอาคารท่ีเคยได้คะแนนในหมวดน้ีมาก่อนก็จะสามารถผ่าน

เกณฑ์ส่วนน้ีได้ง่ายขึ้น 

 อย่างไรก็ตามเกณฑ์ TREES-EB อาจจะยังอยู่ในข้ันเริม่ต้น ซ่ึงจะต้อง

เรยีนรูจ้ากการท่ีมีผู้ใช้เกณฑ์น้ีประเมิน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แต่ขณะน้ียังไม่มี

ผู้ใช้เกณฑ์น้ีมากนัก ท านองเดียวกับระบบอาคารเขียวของ LEED ท่ีมีผู้ใช้เกณฑ์

อาคารใหม่มากกว่าเกณฑ์อาคารเดิม 

สรุป 
 เกณฑ์การออกแบบ TREES-EB ส าหรบัอาคารระหว่างการใช้งาน ใน

ปัจจุบันยังอยู่ในเวอรช่ั์นท่ี 1.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ 8 หมวดมี 100 คะแนนเต็ม 

ได้แก่ 1) การบรหิารจัดการอาคาร 2) ผังบรเิวณและภูมิทัศน์ 3) การประหยัดนา้ 

4) พลังงานและบรรยากาศ 5) วัสดุและทรพัยากรในการก่อสรา้ง 6) คุณภาพ

ของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 7) การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 8) 

นวัตกรรม ซึ่งเป็นการแบ่งหมวดท่ีเหมือนกับในระบบ TREES-NC/CS เพ่ือให้

การขอการรบัรองจากระบบ TREES-NC/CS มาสู่ระบบ TREES-EB ด าเนินไป

อย่างต่อเน่ืองและราบรืน่ 
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6.  DGNB 

เกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวของประเทศเยอรมนี 
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6.  DGNB 

ระบบอาคารเขยีวของประเทศเยอรมนี 
  

DGNB เป็นค าท่ีย่อมาจากภาษาเยอรมัน คือ  Deutsche Gesellschaft 

für Nachhalttiges Bauen ซ่ึ ง แ ป ล ว่ า  German Sustainable Building 

Council หรอื สภาอาคารย่ังยืนแห่งประเทศเยอรมนี  

 DGNB เป็นระบบอาคารเขียวอีกอันเหน่ึงท่ีมีการใช้ในประเทศไทย โดย

เป็นระบบท่ีให้การรบัรองอาคารเขียวในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จากข้อมูลใน

เดือนมกราคม 2020 มีโครงการท่ีลงทะเบียนขอการรับรองนอกประเทศ

เยอรมนี โดยรวมท้ังท่ีผ่านและยังไม่ผ่านการรบัรองประมาณ 182 โครงการ  

 ในระบบ DGNB จะประกอบด้วย ระบบประเมินหลายประเภท 

เช่นเดียวกับระบบประเมินอ่ืน เช่น LEED หรอื Green Mark ได้แก่ 

 - ประเภทอาคารใหม่ (New Construction) 

 - ประเภทงานตกแต่งภายใน (Building Interiors) 

 - ประเภทชมุชนขนาดใหญ่ (District) 

 - ประเภทอาคารระหวา่งใช้งาน (Building in Use) ต้องมีการ

รบัรองต่อเน่ือง (Recertification) 

 - ประเภทอาคารเดิม (Existing Building) 

 - ประเภทปรบัปรุงอาคาร (Renovation) 

 ส าหรับการประเมินในหนังสือเล่มน้ี จะอธิบายเฉพาะระบบประเมิน 

ส าหรบัอาคารใหม่ (New Construction) เท่าน้ัน ซ่ึงสามารถใช้ประเมินอาคาร

ได้ 9 ประเภท ได้แก่ 

 1) ส านักงาน 6) อาคารพาณิชย์ 

 2) ศูนย์การค้า 7) อาคารจัดส่งสินค้า (Logistics) 

 3) โรงแรม 8) อาคารการผลิต (Production) 

 4) อาคารพักอาศยั 9) อาคารตลาด (Consumer Market) 

 5) สถานศึกษา 

 โดยในปีน้ี DGNB ได้เพ่ิงประกาศระบบประเมิน DGNB System 

Version 2020 International ส าหรบัใช้กับประเทศต่าง ๆ (รูปท่ี 6-1)  
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รูปที ่6-1  คู่มือเกณฑ์ DGNB System Version 2020 International 

(ท่ีมา: https://www.dgnb-system.de/en/system/version-2020-international/)  

 

ระบบ DGNB จะให้ความส าคัญกับคุณค่าหลัก (Core Values) ใน 6 

ด้าน คือ 

 1) การให้ความส าคัญกับคนเปน็ศูนย์กลาง (People as a Focus 

Point)  

 2) เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

 3) การออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม (Design Quality and 

Bankulture) (Bankulture หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีกว้างกว่าระดับอาคาร 

เช่น การวางผังเมือง การเชือ่มโยงกับระบบขนส่ง) 

 4) เปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 

Sustainable Development Goals) (รูปท่ี 6-2) โดยจะเชื่อมโยงทุกเกณฑ์ใน

ระบบวา่ตรงกับเปา้หมายขอ้ใดใหท้ราบ 

 5) ความสอดคล้องกับหลักการและการพัฒนาของสหภาพยุโรป 

(Compliant with EU Development and Principles) 

 6) นวัตกรรม (Innovation) 
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รูปที ่6-2  เปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 

(ท่ีมา: http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=1&news_id=189&) 

 

จากคุณค่าท้ัง 6 ด้าน ได้น ามาสู่เกณฑ์การประเมิน ซ่ึงประกอบด้วย 6 

หมวด โดยแบ่งน้าหนักของแต่ละหมวดเป็นเปอรเ์ซ็นต์ ได้แก่  

 1) คุณภาพด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Quality) 22.5% 

 2) คุณภาพด้านเศรษฐกิจ (Economic Quality) 22.5% 

 3) คุณภาพด้านสังคม วฒันธรรมและประโยชน์ใชส้อย (Social 

Cultural and Functional Quality) 22.5% 

 4) คุณภาพด้านเทคนิค (Technical Quality) 15% 

 5) คุณภาพของขบวนการ (Process Quality) 12.5% 

 6) คุณภาพท่ีต้ัง (Site Quality) 5% 

 จากสัดส่วนเปอรเ์ซ็นต์ข้างต้น จะสังเกตเห็นว่าหมวด 1-3 มีเปอรเ์ซ็นต์ท่ี

เท่ากัน คือ อย่างละ 22.5% เน่ืองจากระบบ DGNB ได้ให้ความส าคัญในเรือ่ง

ความย่ังยืน (Sustainability) ซ่ึงประกอบด้วย 3 พ้ืนฐาน (Bottom Line) คือ 

ความย่ังยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จึงให้

ความส าคัญของท้ัง 3 ด้านเท่ากัน 
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 เกณฑก์ารประเมนิ ในเน้ือหา 6 หมวด ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย

เกณฑ์ท้ังหมด 38 ข้อ ในจ านวนน้ีเปน็เกณฑ์บังคับ 3 ข้อ ท่ีจะต้องผา่น คือ 

 1) คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)  

 2) การออกแบบเพ่ือรองรบัผู้พิการ หรอื การออกแบบเพ่ือทุกคน 

(Design for All) 

 3) ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Safety) 

 การแบ่งระดับการรบัรอง เน่ืองจากระบบ DGNB ให้ความส าคัญกับ

สมรรถนะของอาคารโดยรวม (Overall Performance) ดังน้ันอาคารท่ีได้รับ

การรบัรองจะมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะในหมวดใดหมวดหน่ึง โดยท่ีได้คะแนนใน

บางหมวดต่ามากไม่ได้ ระดับของการรับรองจึงก าหนดท้ังเปอร์เซ็นต์รวมท่ี

จะต้องได้จากท้ัง 6 หมวด และเปอร์เซ็นต์ข้ันต่าท่ีจะต้องได้จากแต่ละหมวด

ด้วย (ตารางท่ี 6-1) ดังน้ี 

ตารางที ่6-1  ระดับการรบัรองของระบบ DGNB 

ระดับ % ผลรวม 

(Total Performance 

Index) 

% ข้ันต่าของแต่ละหมวด 

(Minimum Performance 

Index) 

Platinum 80% และสูงกว่า 65% 

Gold 65% และสูงกว่า 50% 

Silver 50% และสูงกว่า 35% 

Bronze* 35% และสูงกว่า -% 

หมายเหตุ *การรบัรองระดับ Bronze จะมีเฉพาะประเภทอาคารเดิม 

  

ตัวอย่าง ถ้าโครงการได้เปอรเ์ซ็นต์รวม 80% แต่มีเปอรเ์ซ็นต์จากบาง

หมวด 50% โครงการจะได้รบัการรบัรองเพียงระดับ Gold เท่าน้ัน ไม่สามารถ

ได้ในระดับ Platinum 
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1. หมวดคุณภาพสภาพแวดลอ้ม 

 ในหมวดน้ีประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ข้อ โดยไม่มีเกณฑ์บังคับ ได้แก่ 

1)  (ENV 1.1)  การประเมินวัฏจักรชีวิตอาคาร (Building Life Cycle 

Assessment)  มีเกณฑ์ท่ีมีเปอร์เซ็นต์คะแนนสูงถึง 9.5% ส าหรับอาคาร

ประเภทส านักงาน  โดยต้องค านวณผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในหลายด้าน เช่น 

ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ความต้องการพลังงานข้ันปฐมภูมิ 

(Primary Energy) ต้ังแต่ข้ันการผลิต (จัดหาวัตถุดิบ ขนส่งไปโรงงาน ข้ันการ

ผลิต) ข้ันใช้งาน (บ ารุงรกัษา เปล่ียนทดแทนของเดิม พลังงานท่ีใช้ระหว่างใช้

งานอาคาร) ข้ันส้ินสุดการใช้ (การรไีซเคิลขยะ การขนไปท้ิง) ศักยภาพในการน า

กลับมาใช้ (Recovery) และ การรีไซเคิล ซึ่งการค านวณจะต้องหาข้อมูลของ

วัสดุท่ีออกแบบท่ีเรียกว่า EPD (Environmental Product Declaration) เพ่ือ

ใช้ในการประเมิน 

2)  (ENV 1.2)  ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในพืน้ที ่(Local 

Environment Impact) เปน็การเลือกวสัดุท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ เชน่ ค่าสารอินทรย์ีระเหย (VOC) และค่าโลหะหนักใน

ส่วนประกอบของวสัดุก่อสรา้งประเภทต่าง ๆ  

3)  (ENV 1.3)  การน าทรพัยากรมาใชอ้ยา่งยัง่ยนื (Sustainable) การ

พิจารณาแหล่งท่ีมาของวัสดุ เช่น ไม้ หิน ขบวนการท างานท่ีได้มาซ่ึงวัสดุ

เหล่าน้ันได้มาตรฐานท้ังด้านระบบนิเวศ และสังคม 

4)  (ENV 2.2)*  ความต้องการน้าประปา (Potable Water) และ

ปรมิาณน้าเสยี คือ การลดความต้องการใช้น้าประปาลง โดยมีการน านา้เสียมา

บ าบัดแล้วในโครงการ (* ในระบบ DGNB รหัสของข้อเกณฑ์อาจจะไม่เรียง

ต่อเน่ืองกัน เช่น ENV 1.3 แล้วต่อด้วย ENV 2.2) 

5)  (ENV 2.3)  การใช้ที่ดิน คือ การลดการใช้พ้ืนท่ีดินอย่างฟ่ ุมเฟือย 

เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อพ้ืนดิน เพราะการสรา้งอาคาร หรอื ผิวดาดแข็ง จะเป็น

การปิดทับหน้าดิน (Soil Sealing) 

6)  (ENV 2.4)  ความหลากหลายทางชีวภาพในที่ ต้ัง  เช่น การมี        

พืชพันธุ์ท่ีหลากหลายในโครงการต่าง ๆ 
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2.   หมวดคุณภาพทางเศรษฐกิจ 

 หมวดคุณภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ช้อ คือ 

 1)  (ECO 1.1)  การประเมนิค่าก่อสรา้งและค่าใชจ่้ายตลอดอายุอาคาร 

(Life Cycle Cost) เป็นอีกเกณฑ์ท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์สูงถึง 10% คือ การศกึษาราคา

ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Cost) ส าหรบัประเภทส านักงานจะคิดราคา

ในระยะเวลา 50 ปี ส่วนอาคารประเภท Logistic จะใช้เวลา 20 ปี ราคาท่ีคิดจะ

รวมค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพลังงาน ค่าน้าใช้ ค่าน้าเสีย ค่าท าความสะอาด

อาคาร และต้องคิดราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามเวลารวมท้ังอัตราดอกเบ้ียด้วย แต่ท้ังน้ี

จะไม่คิดรวมค่าใช้จ่ายในช่วงเลิกใช้อาคาร เช่น ค่ารือ้ถอน ขนท้ิง และรไีซเคิล 

 2)  (ECO 2.1)  การปรับ เปลี่ ยนและ ดัดแปลง  (Flexibility and 

Adaptability) เป็นการพิจารณาโอกาสท่ีจะปรบัเปล่ียนการใช้สอยของอาคาร

ในอนาคต เช่น ถ้าออกแบบให้อาคารมีระยะฝ้าเพดานท่ีสูงอย่างน้อย 3 ม. ใน

อนาคตถ้าเทคโนโลยีเปล่ียน ก็อาจจะปรบัเปล่ียนได้ง่ายกว่าอาคารท่ีฝา้เพดาน

เต้ีย เป็นต้น 

 3)  (ECO 2.2)  การด ารงอยู่ได้ในเชิงธุรกิจ (Commercial Viability) 

อาคารท่ีสรา้งแล้วไม่มีคนเช่า หรอืมีผู้ใช้งานเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 

ดังน้ัน เกณฑ์น้ีจึงพิจารณาการออกแบบในแง่การวางต าแหน่งทางเข้า จุดรบัส่ง

คน ต าแหน่งท่ีจอดรถ ต าแหน่งป้าย เป็นต้น 

3. หมวดคุณภาพด้านสงัคม 

 หมวดคุณภาพด้านสังคม ประกอบด้วยเกณฑ์ 8 ข้อ โดยมีเกณฑ์บังคับ     

2 ข้อ 

 1)  (SOC 1.1)  สภาวะสบาย (Thermal Comfort) ต้องออกแบบให้อยู่

ในสภาวะสบายท้ังช่วงท าความอบอ่ ุน (Heating) และท าความเย็น (Cooling) 

โดยพิจารณาจากค่า  Operative Temperature ท่ี สภาวะสอดคล้องกับ

มาตรฐาน DIN EN15251 การมีลมเย็นเป่ามาถูกตัว (Draft) การเกิดความไม่

สมมาตรของอุณหภูมิแผ่รงัสี อุณหภูมิท่ีพ้ืน และความชื้นสัมพัทธ์  

 2)  (SOC 1.2)  คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) 

(เกณฑ์บังคับ) ประกอบด้วย เรื่องการก าหนดค่า VOC ท่ียอมรับได้ในวัสดุ   
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ต่าง ๆ และอัตราการระบายอากาศข้ันต่า หมวดท่ีมีเปอรเ์ซ็นต์ค่อนข้างมาก คือ 

5.1% ส าหรบัส านักงาน 

 3)  (SOC 1.3)  สภาวะสบายทางเสียง  (Acoustic Comfort) มีการ

ค านึงถึงเรื่องเสียงในกระบวนการออกแบบ และ ระยะเวลาท่ีเสียงกังวาน 

(Reverberation Time) ต้องมีค่าตามท่ีก าหนด 

 4)  (SOC 1.4)  สภาวะสบายทางสายตา  (Visual Comfort) การท่ี

สามารถมองออกไปเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ สามารถใช้แสงธรรมชาติ และไม่มี

แสงบาดตา มีความสว่างข้ันต่าท่ีได้จากแสงประดิษฐต์ามท่ีก าหนด 

 5)  (SOC 1.5)  การควบคุมโดยผู้ใช้งาน (User Control) เช่น สามารถ

ควบคุมแสงจ้าโดยมีม่านบังแดด  ควบคุมแสงประดิษฐ ์อุณหภูมิ เป็นต้น 

 6)  (SOC 1.6)  คุณภาพพื้นที่ว่างภายในและภายนอก  (Quality of 

Indoor and Outdoor Space) เช่น การมีพ้ืนท่ีพักผ่อน ห้องออกก าลังกาย ห้อง

ด่ืมกาแฟ เป็นต้น 

 7)  (SOC 1.7)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (Safety and 

Security) เช่น การออกแบบท่ีไม่มีมุมลับตา มุมท่ีมืดซ่ึงมีโอกาสเกิดความไม่

ปลอดภัย 

 8)  (SOC 2.1)  การออกแบบส าหรบัทุกคน (Design for All) (เกณฑ์

บังคับ) โดยการออกแบบเพ่ือรองรบัคนทุกคนน้ี DGNB แบ่งระดับคุณภาพเป็น 

5 ระดับ โดยอาคารท่ีขอการรับรองจะต้องผ่านอย่างน้อยในระดับท่ี 1 คือ มี

ทางเข้าอาคารซ่ึงระดับพ้ืนและความกว้างประตูสามารถรองรบัการใช้ Wheel 

Chair ได้สะดวก และต้องมีห้องน้าส าหรบัผู้พิการอย่างน้อย 1 ห้อง ลิฟต์จะต้อง

เป็นแบบ Multisensory Principles อย่างน้อยระดับ 2 การรบัรู ้(Senses) เช่น 

ใช้มือสัมผัสอักษรเบรลล์ และ มีเสียงพูด เป็นต้น ความกว้างของประตูห้องน้า 

ประตูลิฟต์ ประตูโถงต้องกว้างพอส าหรบัรถเข็นคนพิการ 

4.   หมวดคุณภาพด้านเทคนิค 

 หมวดคุณภาพด้านเทคนิค ประกอบด้วยเกณฑ์ 8 ข้อ มีเกณฑ์บังคับ      

1 ข้อ 

1)  (TEC 1.1)  ความปลอดภัยจากอัคคีภัย (เกณฑ์บังคับ) จะต้องมีการ

ออกแบบใหถู้กต้องตามกฎหมายของประเทศท่ีโครงการน้ันต้ังอยู่ และจะต้องมี
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มาตรการเพ่ือป้องกันอัคคีภัย หรอื ดับเพลิงเพ่ิมเติมมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

เช่น การท าเส้นทางหนีไฟให้มีความกว้างมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดอย่างน้อย 

25% การท า เ ส้นทางห นี ไฟ เ รือ งแสง  (Photoluminescence Guiding 

pathway) ท่ีใกล้พ้ืน (รูปท่ี 6-3) 

 

รูปที ่6-3  การใช้เทปเรอืงแสง (Photoluminescence) น าทางหนีไฟ 

(ท่ีมา: https://www.firecodedesign.com/exit-signs-and-markers.html) 

 

 2)  (TEC 1.2)  ฉนวนกันเสยีง (Sound Insulation) ซ่ึงรวมการกันเสียง

ระหว่างห้อง เสียงจากการเดิน (Footfall Insulation) เสียงจากภายนอก

อาคาร เสียงจากห้องเครือ่งภายในอาคาร 

 3)  (TEC 1.3)  คุณภาพของเปลือกอาคาร  (Quality of Building 

Envelope) รวมการถ่ายเทความรอ้น สะพานความรอ้น การรัว่ซึมของอากาศ

ผ่านหน้าต่าง (Airtightness) การป้องกันความรอ้นในช่วงฤดูรอ้น 

 4)  (TEC 1.4)  การใช้และบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร  (Use and 

Integration of Building Technology) คือ การน าระบบ Passive มาใช้เพ่ือ

ประหยัดพลังงาน และการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ 
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 5)  (TEC 1.5)  ความง่ายในการท าความสะอาดส่วนประกอบของ

อาคาร (Ease of Cleaning Building Components) เช่น การคิดถึงวิธีการ

เช็ดกระจกภายนอก 

 6)  (TEC 1.6)  ความง่ายในการน ากลับมาใช้ใหม ่หรอื รไีซเคิล (Easy 

of Recovery and Recycle) ซ่ึงขึ้นกับวิธีการคิดรายละเอียดในการก่อสร้าง 

เช่น การยึดประกอบช้ินส่วนท่ีอาจจะถอดเปล่ียนน าไปใช้ท่ีอ่ืนได้ง่าย  

 7)  (TEC 1.7)  การควบคุมสิ่งรบกวน (Immission Control) คือ การ

รบกวนทางแสงและเสียงจากอาคารไปยังท่ีดินข้างเคียง 

 8)  (TEC 3.1)  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  (Mobility 

Infrastructure) คือ การจัดพ้ืนท่ีรองรับวิธีการเดินทางท่ีหลากหลาย ท้ัง

รถจักรยาน ท่ีจอดรถท่ีใช้รว่มกันหลายคน ท่ีจอดรถยนต์ไฟฟา้ และจัดท่ีอาบน้า

เปล่ียนชุด ตู้ล๊อคเกอร ์ห้องเก็บอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้อาคาร 

5. คุณภาพด้านกระบวนการ 

 หมวดคุณภาพด้านกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 9 ข้อ ได้แก่ 

 1)  (PRO 1.1)  การท ารายละเอียดส าหรบัการออกแบบ 

(Comprehensive Project Brief) เป็นการจัดท าเป้าหมายด้านการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของโครงการ การแจ้งให้สาธารณะ หรอืชุมชนทราบเก่ียวกับโครงการ 

 2)  (PRO 1.4)  ลักษณะของความยัง่ยนืในขั้นการประมลูงานก่อสรา้ง 

(Sustainability Aspects in Tender Phase) คือมีการค านึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 3)  (PRO 1.5)  เอกสารเพื่อการจัดการอย่างยัง่ยนื (Documentation 

for Sustainable Management) การจัดเตรียมคู่มือวิธีการใช้งาน การดูแล

อาคาร การน าระบบข้อมูลสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานบรหิารจัดการอาคาร 

(Facility Management) 

 4)  (PRO 1.6)  การจัดจ้างงานวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 

(Procurement for Urban and Design Planning) หมายถึง การจัดให้มีการ

ประกวดออกแบบเพ่ือให้เห็นแนวคิดในการออกแบบท่ีหลากหลาย มีการให้

รางวัลเป็นต้น 
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 5)  (PRO 2.1)  สถานที่ก่อสรา้ง/วธิกีารก่อสรา้ง (Construction Site 

/ Construction Process) เป็นการท างานท่ีท าให้เกิดผลกระทบน้อย ได้แก่ 

เสียงจากการก่อสรา้ง ฝ ุ่น ขยะจากการก่อสรา้งอยู่ในระดับต่า 

 6)  (PRO 2.2)  การประ กันคุณภาพในการ ก่อสร้าง  (Quality 

Assurance of Construction)  

 7)  (PRO 2.3)  การตรวจสอบงานระบบ (Systematic 

Commissioning) เปน็การวางแผนการท า Commissiong ระบบต่าง ๆ และ

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

 8)  (PRO 2.4)  การสื่อสารกับผู้ใช้อาคาร  (User Communication) 

เก่ียวกับเรือ่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน การจัดท าคู่มือการใช้อาคาร 

 9)  (PRO 2.5)  การวางแผนให้สอดคล้องกับการบรหิารงานอาคาร 

(FM-Compliant Planning) มีการวางแผนเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการอาคารค่าท าความสะอาด การใช้พลังงานในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

6. หมวดคุณภาพของทีต้ั่งโครงการ 

 หมวดคุณภาพท่ีต้ังโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 

 1)  (SITE 1.1)  สภาพแวดล้อมของที่ต้ัง (Local Environment) เป็นการ

ค านึงถึงปัญหาจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในท่ีต้ังน้ัน และมีการออกแบบเพ่ือ

รบัมือกับสถานการณ์ ซ่ึงจะแตกต่างไปในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ปัญหาแผ่นดินไหว 

น้าท่วม ไฟไหม้ป่า คุณภาพอากาศ พายุหิมะ เป็นต้น 

 2)  (SITE 1.2)  อิทธิพลที่มีต่อชุมชน (Influence on the District) คือ 

มีการวิเคราะห์ท่ีต้ัง และ มีการออกแบบท่ีสามารถสรา้งภาพลักษณ์ (Image) ใน

เชิงบวก ท าให้ชุมชนโดยรอบดีขึ้น เช่น ดึงดูดคนเข้ามาในพ้ืนท่ี หรอืมีลักษณะ

การใช้ประโยชน์ในอาคารท่ีชุมชนท้ังยังไม่มี หรอื ขาดแคลน เช่น รา้นอาหาร 

 3)  (SITE 1.3)  การเข้าถึงระบบขนส่ง ความสามารถในการเดินทาง

เข้าถึงท่ีต้ังได้หลายวิธี เช่น รถจักรยาน ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ 

 4)  (SITE 1.4)  การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นท่ีต้ังซ่ึงอยู่ใกล้

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น รา้นอาหาร รา้น

ขายยา เป็นต้น  
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 วิธีการคิดคะแนน ในระบบ DGNB จะค่อนข้างซับซ้อนเม่ือเทียบกับ

ระบบอ่ืน ๆ  เช่น LEED หรอื TREES ซ่ึงเป็นระบบสะสมคะแนนท่ีได้จากแต่ละขอ้

เกณฑ์ แล้วน าคะแนนรวมท่ีได้มาเทียบเปน็ระดับท่ีได้การรบัรอง เช่น ระดับผ่าน 

เงิน ทอง แต่ในระบบของ DGNB จะต้องน าคะแนน หรอื เปอรเ์ซ็นต์ท่ีได้จากแต่

ละข้อเกณฑ์น้ัน มาค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหมวด โดยอาคารคนละ

ประเภทก็จะมีน้าหนักในแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากัน เช่น เกณฑ์การใช้ฉนวนกันเสียง 

ส าหรับส านักงานจะมีเปอรเ์ซ็นต์ท่ีจะได้รับคะแนน แต่ถ้าเป็นอาคารประเภท

ตลาด จะไม่มีเปอรเ์ซ็นต์ท่ีได้รบั โดยการกันเสียงในส านักงานมีความส าคัญกวา่

ตลาด เป็นต้น  

 ดังน้ันอาจจะเห็นว่า DGNB เป็นอีกระบบท่ีมีความแตกต่างจากระบบ

อาคารเขียวอ่ืน ๆ ท่ีได้อธิบายผ่านมา  

ตัวอยา่งอาคาร 

อาคาร  Pruksa Plus House ใน โครงกา ร  The Plant Estique 

พัฒนาการ 38 ซ่ึงได้รับการรับรอง DGNB ระดับ Platinum ประเภท New 

Construction Version 2013 ลักษณะของอาคารเป็นบ้านเด่ียว 2 ช้ัน (รูปท่ี  

6-4)  เป็นบ้านท่ีปรบัอากาศท้ังหลัง (รูปท่ี 6-5) ออกแบบโดยให้ความส าคัญกับ

วัสดุท่ีใช้ภายในเป็นวัสดุ Low VOC มีการใช้อุปกรณ์เติมอากาศบริสุทธิ์จาก

ภายนอก และมีการกรองฝุ่นอากาศท่ีน ามาเติม ตามเกณฑ์คุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร (รูปท่ี 6-6) อาคารออกแบบรองรบัการใช้งานของผู้สูงอายุหรอืผู้

พิการต้ังแต่การท าทางลาดจากท่ีจอดรถเข้าสู่ภายในบ้าน (รูปท่ี 6-7) ไม่มีการ

เปล่ียนระดับท่ีทางเข้าระหว่างภายนอกภายใน และทางเข้าห้องน้า ออกแบบ

ห้องน้ารองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ  (รูปท่ี 6-8) และมีเก้าอ้ีเเล่ือนขึ้นลง

ระหว่างช้ัน (รูปท่ี 6-9) แสดงถึงการให้ความส าคัญตามเกณฑ์ Design for All 

ภายในบ้านติดเครือ่งตรวจจับควันและความรอ้น และติดต้ังถังดับเพลิง เป็น

การให้ความส าคัญกับ Fire Safety มีการออกแบบบ้านให้รบัแรงแผ่นดินไหว 

มีการใช้พลังงานหมุนเวียน (รูปท่ี 6-10) และจัดพ้ืนท่ีคัดแยกขยะรไีซเคิล (รูปท่ี 

6-11)  
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รูปที ่6-4  ภายนอกบ้าน Pruksa Plus 

(ท่ีมา: https://thinkofliving.com/article) 

 

 

รูปที ่6-5  ภายในอาคารใชร้ะบบปรบัอากาศ  

(ท่ีมา: https://www.home.co.th/hometips/detail/85819) 

 

https://thinkofliving.com/article
https://www.home.co.th/hometips/detail/85819
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รูปที ่6-6  การเติมอากาศบรสุิทธิ์และกรองฝ ุ่นก่อนน ามาเติม 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

  

รูปที ่6-7  ทางลาดและการท าระดับพ้ืนเท่ากันส าหรบัรถเข็น (Wheel Chair) 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 



 

166 อาคารเขียว 

 

 

รูปที ่6-8  ห้องนา้ส าหรบัผูสู้งอายุ ไม่มีการลดระดับพ้ืน 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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รูปที ่6-9  การใช้เก้าอ้ีเล่ือนตามราวบันไดเพ่ือรองรบัสูงอายุ 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

 

 

 

 



 

168 อาคารเขียว 

 

(ท่ีมา: https://www.dgnb-system.de/en/projects/pruksa-house) 

 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

รูปที ่6-10  มีการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
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รูปที ่6-11  การออกแบบพ้ืนท่ีคัดแยกขยะภายในบรเิวณบ้าน 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 

การวเิคราะห ์

 ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าระบบ DGNB มีเกณฑ์จ านวนมากท่ีน่าศึกษา 

เพราะเป็นเกณฑ์ท่ีให้ความส าคัญกับด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากพอ ๆ กับ

ส่ิงแวดล้อม จึงมีเกณฑ์การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ คือ การคิด Life Cycle 

Cost ในเวลา 50 ปี ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยพบในระบบอาคารเขียวอ่ืน โดยให้

คะแนนเป็นเปอรเ์ซ็นต์ท่ีสูง ซ่ึงอาจจะต้องใช้นักเศรษฐศาสตรเ์พ่ือช่วยในการ

ค านวณ  

ทางด้านสังคม จะมีเกณฑ์การออกแบบท่ีให้ความส าคัญกับคนอย่าง

ชัดเจน เช่น เกณฑ์บังคับส าหรับรองรับผู้พิการ ซ่ึงแบ่งระดับคุณภาพต้ังแต่

พ้ืนฐานระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยเกณฑ์บังคับยังอยู่แค่ระดับ 1 เท่าน้ัน รวมท้ังมี

แนวคิดทางเทคนิค ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต คือจากเกณฑ์บังคับท่ีต้อง

มีมาตรการด้านอัคคีภัยท่ีสูงกว่าท่ีกฎหมายท้องถ่ินก าหนด เกณฑ์ท่ีมีคะแนน

เก่ียวกับการออกแบบเพ่ือรองรับภัยพิบัติท่ี ต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น 

แผ่นดินไหว  

ในด้านสภาพแวดล้อมในอาคารท่ีมีผลต่อผู้ใช้อาคารโดยตรง ก็มีเกณฑ์

เก่ียวกับคุณภาพอากาศซ่ึงเป็นเกณฑ์บังคับ สภาวะสบายเชิงอุณหภาพ     
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สภาวะสบายทางการมองเห็น และทางเสียง การเห็นทิวทัศน์ การควบคุม

สภาพแวดล้อมไว้ เหมือนระบบอาคารเขียวอ่ืน ๆ อย่างครบถ้วน  

ส่วนทางด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงให้เปอรเ์ซ็นต์สูงกับเกณฑ์การ

ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)  โดยอาจต้องด าเนินการโดยผู้ ท่ี

เช่ียวชาญทางด้านน้ี อาจจะเป็นความยากเพ่ิมข้ึนในโครงการใหญ่ ในการหา

ข้อมูลผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีตรงกับบรบิทของประเทศไทย  

กลุ่มเกณฑ์คุณภาพทางเทคนิค เช่น การคิดถึงวิธีการท าความสะอาด

อาคาร การคิดรายละเอียดของวิธีการประกอบหรือสร้าง ท่ีสามารถถอดรือ้

ปรบัเปล่ียนไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยไม้ต้องทุบท้ิงกลายเป็นขยะน้ันเป็นเกณฑ์ท่ี

ไม่ค่อยพบในระบบอาคารเขียวอ่ืน ซึ่งได้สะท้อนถึงการคิดล่วงหน้าแบบมอง

การณ์ไกล 

แต่ส่ิงท่ีรูสึ้กว่าจะยุ่งยากกว่าระบบอ่ืน คือการคิดคะแนน เพราะในแต่

ละเกณฑ์จะมีการแบ่งระดับคุณภาพอยู่ในตัว ว่าสามารถท าได้ระดับไหนซ่ึงจะ

ได้คะแนนไม่เท่ากัน มีท้ังท่ีให้เป็นคะแนน หรือให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงต้องมา

แปลงเป็นเปอรเ์ซ็นต์อีกที ซ่ึงถ้าหากเปรยีบเทียบกับระบบ LEED หรอื TREES 

จะเป็นระบบสะสมคะแนนท่ีสามารถประเมินและเข้าใจคะแนนท่ีคาดว่าจะได้รบั

ได้รวดเร็วและง่ายกว่า แต่ก็เป็นระบบท่ีมีความยืดหยุ่น คือ อาจจะมีการ

พิจารณาปรบัวิธีประเมิน เช่น ค่าน้าหนัก (Weighting Criteria) ในบางเรือ่งได้ 

ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ (Country-Specific Condition) ผ่าน

การพิจารณาของ DGNB Certification Body 

สรุป 

 ระบบ DGNB เป็นเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเด่นตรงท่ีมีการให้น้าหนักคะแนน

กับทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมใน 3 ด้านเท่า ๆ กัน และมีเกณฑ์บังคับ

เพียง 3 ข้อ คือ 1) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 2) การออกแบบรองรบัผู้พิการ 

และ 3) คุณภาพอากาศภายในอาคาร คืออัตราระบายอากาศข้ันต่าและการ

เลือกวัสดุท่ีมีสารอินทรย์ีระเหยง่ายต่า ดังน้ันโครงการจึงมีความยึดหยุ่นท่ีจะ

สามารถเลือกท าคะแนนในข้อเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ตามเหมาะสม แต่ก็มีเกณฑ์ท่ี

ก าหนดว่าจะต้องได้เปอรเ์ซ็นต์ข้ันต่าในแต่ละหมวดเท่าใดด้วย มิได้พิจารณา

จากผลรวมเท่าน้ัน เพราะเน้นท่ีสมรรถนะภาพโดยรวมของอาคาร ซ่ึงเป็นอีก
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ทางเลือกหน่ึงของระบบประเมินอาคารเขียวท่ีน่าสนใจ แต่เป็นระบบท่ี

รายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ มากพอสมควร ผู้สนใจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมอย่าง

ละเอียดจาก website https://www.dgnb-system.de/en/ 

เอกสารอ้างอิง 

พฤกษา โชวบ้์านต้นแบบ “Pruksa Plus House” ตอบโจทย์ความต้องการบ้าน 

4 ด้าน. เข้าถึงได้จาก 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9590000119212 

DGNB. DGNB System Version 2020 International. Available from 

https://www.dgnb-system.de/en/system/version-2020-

international/? 

DGNB. Overview of the Criteria. Available from https://www.dgnb-

system.de/en/buildings/new-construction/criteria/ 
 

 
 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9590000119212
https://www.dgnb-system.de/en/system/version-2020-international/
https://www.dgnb-system.de/en/system/version-2020-international/
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7.  ระบบแสงสว่าง 
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7.1  การออกแบบเพื่อใชแ้สงธรรมชาติ 
        

การใช้แสงธรรมชาติในงานออกแบบอาคาร สามารถให้ประโยชน์ใน 2 

ด้าน คือ 

 ช่วยประหยัดพลังงาน ท าให้ไม่ต้องเปิดไฟฟา้แสงสว่างในเวลา

กลางวัน ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ใกล้หน้าต่าง   

 ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต เพราะแสงธรรมชาติ มีผลต่อวงรอบการ

ท างานของร่างกาย (Circadian rhythms) ซ่ึงเก่ียวพันกับ

นาฬิกาชีวภาพ วงรอบการหลับและต่ืน (Sleep Wake Cycle)  

ดังน้ัน ในปัจจุบันการออกแบบอาคารจึงให้ความส าคัญกับการได้

มองเห็นแสงธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบผังพ้ืนอาคาร โดยถ้าต้องการ

ใช้แสงธรรมชาติผังพ้ืนจะบาง (รูปท่ี 7.1-1) คือ พ้ืนท่ีใช้งานจะไม่อยู่ห่างจาก

หน้าต่างมาก นอกจากน้ีการก าหนดขนาดช่องเปิด ความสูงของช่องเปิด การ

เลือกชนิดกระจก การออกแบบแผงบังแดด ซ่ึงสามารถลดทอนแสงสว่างท่ีเข้าสู่

อาคารได้ จะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ  ซ่ึง

ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์รว่มกันท้ังการได้แสงธรรมชาติ และผลของความ

รอ้นท่ีถ่ายเทเข้าสู่อาคาร 

หลักการออกแบบเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ คือ การได้รบัแสงสว่างท่ีมาก

พอต่อการใช้งาน แต่ต้องไม่มากเกินไปจนเกิดแสงบาดตา (Glare) การ

ออกแบบอาคารเขียว จึงมีเกณฑ์ท่ีสามารถใช้ประเมินความพอเพียงของแสง

สว่าง และปัญหาแสงบาดตา  
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sDA & ASE Daylight Factor 

21x21 ม. 

 
sDA = 85%, ASE = 34% 

 
Average DF = 3.15% 

15x30 ม. 

 
sDA = 94%, ASE = 41% 

 
Average DF = 3.49% 

รูปที ่7.1-1  เปรยีบเทียบอาคารท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเท่ากันแต่ผังพ้ืนต่างกัน 

รูปรา่งจัตุรสัมีส่วนท่ีได้แสงน้อย (Underlit) ตรงกลางอาคารมากกว่า 

  

เกณฑใ์นการพจิารณา  

  1.  ค่าความสอ่งสวา่ง (Iluminance)  ค่าท่ีมักใช้ในการวัดความ

พอเพียงของแสงสวา่ง คือ ค่าความความสอ่งสวา่ง (Iluminance) ซ่ึงมีหน่วย

เปน็ lux โดยในแต่ละมาตรฐานจะก าหนดต่างกัน เช่น  

 ใน LEED v.4 จะก าหนดในการออกแบบใหมี้ค่าความส่องสว่าง

ระหว่าง 300 ถึง 3,000 lux โดยก าหนดวนัและเวลาท่ีใช้ในการจ าลองด้วย

คอมพิวเตอร ์คือ ใช้เวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. ของวนัท่ีเปน็ Equinox 

คือ วันท่ีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ได้แก่ วนัท่ี 21 มีนาคม และวนัท่ี 21 

กันยายน ในสภาพท้องฟา้โปรง่ไม่มีเมฆ (Clear Sky) แล้วน าเปอรเ์ซ็นต์ของ

พ้ืนท่ีซ่ึงมีค่าความส่องสว่างดังกล่าว เปรยีบเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังหมดซ่ึงมีคนใช้งาน

ประจ า แล้วน ามาคิดเปน็คะแนน เช่น ถ้ามีพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถผา่นเกณฑ์ดังกล่าว

ต้ังแต่ 75%  ก็จะได้คะแนน 1 คะแนน และถ้าได้ 90% ขึ้นไป ก็จะได้ 2 คะแนน 

ตามล าดับ  
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 ส่วนมาตรฐาน WELL ก าหนดความส่องสว่างโดยรอบเฉล่ีย 

(Ambient Light) ข้ันต่าท่ีโต๊ะท างาน 215 lux วัดท่ีระดับโต๊ะท างาน (Work 

Plane) และถ้าความส่องสวา่งโดยรอบเฉล่ียต่ากว่า 300 lux ก็จะต้องมีการให้

แสงสวา่งเฉพาะท่ี (Task Lighting) เพ่ือเสรมิความส่องสว่าง เชน่ มีโคมท่ีโต๊ะ

เพ่ือให้ได้ความส่องสว่างในช่วง 300 - 500 lux แต่ความส่องสวา่งในขอ้น้ี ไม่ได้

หมายถึงเปน็ความส่องสวา่งจากการใช้แสงธรรมชาติเท่าน้ัน อาจจะมาจากการ

ใช้แสงประดิษฐ ์หรอื แสงธรรมชาติก็ได้ 

 การใช้ค่า lux เป็นเกณฑ์ในการประเมิน เปน็ค่าท่ีสามารถเข้าใจ

ได้ง่าย เพราะในกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทย หรอื มาตรฐานในการ

ออกแบบของสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย ก็ใช้ค่า lux ก าหนดความ

ส่องสวา่งเฉล่ียข้ันต่าของแต่ละพ้ืนท่ี หรอื กิจกรรม  

 นอกจากน้ีค่า lux ยังสามารถหาได้จากการจ าลองและการวัด

ในสถานท่ีจรงิ โดยการใช้ lux meter 

2.   การใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor, DF) 

เป็นค่าท่ีแสดงเปอรเ์ซ็นต์เปรยีบเทียบระหว่างความส่องสว่าง (Illuminance) 

ภายในอาคาร และความส่องสว่างภายนอกอาคาร ในสภาพท้องฟ้าหลัว 

(Overcast Sky) ท่ีจุดหน่ึงของเวลา ตัวอย่าง ถ้าภายในอาคารวัดได้ 400 lux 

ภายนอกวัดได้ 20,000 lux ค่า DF = (400/20,000) x 100  = 2% เป็นต้น  

 ค่า DF (รูปท่ี 7.1-1, 7.1-2 และรูปท่ี 7.1-3) เป็นค่าท่ีบอกความ

พอเพียงของแสงธรรมชาติในอาคาร โดยการใช้เชื่อมโยงความสว่างภายใน

อาคารกับความส่องสว่างภายนอกอาคารท่ีมีการใช้มานาน ต้ังแต่ต้นศตวรรษท่ี 

20 จึงพบการใช้ค่า DF ในหนังสือต าราเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างมาตรฐานอาคาร

เขียวท่ีใช้ค่า DF เช่น 

 TREES-NC v 1.1.  ก าหนดเกณฑ์การออกแบบให้มีค่า DF 

มากกว่า 2% ซ่ึงระบุว่าไม่จ าเป็นต้องก าหนดวันและเวลาท่ีใช้ในการจ าลอง โดย

จะน าพ้ืนท่ีใช้งานประจ าซ่ึงมีค่า DF มากกว่า 2% ขึ้นไป มาคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์

เปรยีบเทียบกับพ้ืนท่ีใช้งานประจ าท้ังหมด และแปลงเป็นคะแนน เช่น ถ้าเป็น

อาคารสรา้งใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีซ่ึงมีค่า DF > 2% เป็นจ านวน 45-55% ของพ้ืนท่ีใช้

งานก็จะได้ 1 คะแนน จนถึงถ้าออกแบบได้ 76-100% ของพ้ืนท่ีใช้งาน ก็จะได้  
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4 คะแนน รวมท้ังได้แนะน าในแนวทางการด าเนินงานว่า หากมีค่า DF > 5% 

ขึ้นไป จะท าให้มีค่าความส่องสว่างเกินความต้องการ ส่งผลต่อความสบายใน

การมองเห็น  

 DGNB ของประเทศเยอรมนี มีเกณฑ์ท่ีใช้ค่า DF โดยก าหนดให้

มีค่าอย่างต่าระหว่าง 0.5-2% ส าหรบัท้ังอาคาร  

 

 
รูปที ่7.1-2  การจ าลองค่า DF ของอาคารศาลากลางโดยใช้โปรแกรม REVIT  

 

 

รูปที ่7.1-3  การจ าลองค่า DF โดยใช้โปรแกรม Sefaira  
ต้องใช้รูปรา่งท่ีเรยีบง่ายในการวิเคราะห์  
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3.   Spatial Daylight Autonomy (sDA) เป็น ค่า ท่ีแสดงความ 

สามารถในการใช้แสงธรรมชาติในช่วงเวลาใช้งานตลอดปี ซ่ึงต่างจากค่า DF ท่ี

วัดท่ีจุดหน่ึงของเวลาเท่าน้ัน จึงมีการพิจารณาว่า sDA เป็นการวัดคุณสมบัติ

แบบ Dynamic ในขณะท่ี DF เป็นการวัดแบบ Static ค่า sDA จึงอาจจะสะท้อน

คุณภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงออกแบบได้ดีกว่า  

 ค่า Spatial Daylight Autonomy (sDA) มีหน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต์

ของพ้ืนท่ี หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงได้รบัความส่องสว่างข้ันต่าเท่ากับค่า lux ท่ีก าหนด 

หรอืมากกว่า ในช่วงเวลาท่ีคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์จากเวลาท้ังปี ตัวอย่าง มีพ้ืนท่ีซ่ึงมี

ค่า sDA300/50% เท่ากับ 55% หมายถึง มีพ้ืนท่ีซ่ึงมีความส่องสว่างข้ันต่า 300 

lux เป็นระยะเวลา 50% หรอื มากกว่าของช่วงเวลาท าการท้ังป ี55% ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมดซ่ึงมีผู้ใช้งานประจ า ในระยะหลังจะพบมาตรฐานอาคารเขียว น าค่า 

sDA มาใช้มากขึ้น เช่น LEED และ WELL  

 LEED BD+C  ได้เริ่มน าค่า sDA มาใช้ใน version 4 โดยค่า    

sDA 300/50%  ท่ี 55% ขึ้นไป ซ่ึงจะได้ 2 คะแนน และถ้าได้ 75% ขึ้นไป ก็จะได้  3 

คะแนน เป็นต้น แต่ท้ังน้ีต้องไม่มีปัญหาแสงจ้า โดยจะต้องผ่านค่า Annual 

Sunlight Exposure (ASE) ด้วย จึงจะได้คะแนน (รูปท่ี 7.1-4, 7.1-5) 

4.  Annual Sunlight Exposure (ASE)  เป็นค่าท่ีแสดงเปอรเ์ซ็นต์

ของพ้ืนท่ี ซ่ึงมีแนวโน้มในการเกิดความไม่สบายทางสายตาจากแสงจ้า โดยมี

ค่าความส่องสว่างจากรงัสีอาทิตย์ และเวลาท่ีได้รบัแสงจ้าเกินจ านวนช่ัวโมงท่ี

ก าหนดในเวลาหน่ึงปี ตัวอย่าง ก าหนดให้ ASE1000/250 ไม่เกิน 10% หมายถึง 

ต้องมีพ้ืนท่ีซ่ึงมีความส่องสว่างมากกว่า 1,000 lux เป็นเวลามากกว่า 250 

ช่ัวโมง ได้ไม่เกิน 10% ของพ้ืนท่ีซ่ึงมีผู้ใช้งาน เป็นต้น 

 ดังน้ัน จะเห็นว่า การพิจารณาการใช้แสงธรรมชาติใน LEED v4 

จะต้องได้ sDA300/50% อย่างน้อย 55% และต้องมี ASE1000,250 ไม่เกิน 10% จึง

จะได้คะแนน 

 ในมาตรฐาน WELL v. 1 ก็ใช้ค่า sDA300/50% อย่างน้อย 55% และ 

ASE1000,250 ไม่เกิน 10% เช่นเดียวกับ LEED BD+C v.4  
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รูปที ่7.1-4  การจ าลองการใช้แสงธรรมชาติโดยการใช้ค่า sDA300/50%  

และ ASE1000,250 โดยใช้โปรแกรม REVIT 

 

 

 

รูปที ่7.1-5  การจ าลองค่า sDA และ ASE โดยใช้โปรแกรม Sefaira 
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5.  Daylight Autonomy (DA) และ Useful Daylight 

Illuminance Exceeded (UDIe) เป็นค่าท่ีมีความหมายท านองเดียวกับ sDA 

และ ASE ท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งพบการใช้ค่า DA และค่า UDle (รูปท่ี 7.1-6) ใน

เกณฑ์อาคารเขียว Green Mark NRB: 2015 โดยค่า DA จะแสดงเปอรเ์ซ็นต์

ของพ้ืนท่ีซ่ึงมีความส่องสวา่ง ข้ันต่าตามท่ีค่า lux ก าหนดเปน็เวลา 50% หรอื 

มากกวา่ของเวลาท่ีมีผู้ใช้งาน    ซ่ึงมักจะเขียนในรูป DANlx, 50% 

 โดย  Green Mark จะก าหนดค่า  lux ท่ี ใช้ ใน ค่า  Daylight 

Autonomy (DA) ไม่เท่ากันในแต่ละประเภทอาคาร เช่น พื้นท่ีส านักงาน ต้องมี

ค่า DA500lx,50% ห้างค้าปลีก ต้องมีค่า DA300lx,50% และประเภทโรงแรม หรือ 

อาคารพักอาศัยต้องมีค่า DA200lx,50% ซ่ึงแตกต่างจากเกณฑ์ LEED หรอื WELL 

ท่ีใช้ค่า sDA300,50% เท่ากันในทุกประเภทอาคาร 

 ท้ังน้ีเกณฑ์ของ Green Mark ก็ต้องหาพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับแสงจ้าด้วย 

โดยใช้ ค่า Useful Daylight Illuminance Exceeded (UDle) โดยก าหนดท่ี

ค่า UDle3000lx,10% หมายถึง มีพ้ืนท่ีซ่ึงมีค่าความส่องสว่างมากกว่า 3,000 lux 

เป็นเวลามากกว่า 10% ของช่วงเวลาการใช้งานท้ังหมด  

 Green Mark จะก าหนดช่วงเวลาใช้งานท่ีจะน ามาคิดค่า DA และ

ค่า UDle ไว้ด้วย ตามประเภทอาคาร คือ ถ้าเป็นโรงแรม หรอื อาคารพักอาศัย 

จะคิดช่ัวโมงการใช้งานต้ังแต่ 07.00 -10.00 น. และ 16.00-19.00 น. ของทุก

วันในรอบหน่ึงปี แต่ถ้าเป็นอาคารประเภทอ่ืน ๆ จะก าหนดช่วงเวลาใช้งาน 

08.00-17.00 น. ของทุกวันในรอบปี  

 การจะได้คะแนนก็ต้องผ่านท้ังค่า DA และ UDIe จึงจะถือว่าใช้

แสงธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Daylighting) ซ่ึงจะเริ่มได้

คะแนนเ ม่ือ มี พ้ืน ท่ี ซ่ึ ง มี ค่า  DANlx,50% และ  UDle3000lx,10% ต้ั งแ ต่  15% ถึ ง  

< 35% ก็จะได้ 0.5 คะแนน เป็นต้น  

 จากการศึกษาทบทวนเกณฑ์การออกแบบเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ

ของอาคารเขยีวระบบต่าง ๆ มีความเห็นวา่เกณฑ์ Green Mark NRB ของ

ประเทศสิงคโปร ์มีเน้ือหาท่ีละเอียดมากท่ีสุด เช่น การจ าลองสภาพแสง ก็จะ

ก าหนดสภาพท้องฟา้ท่ีต้องใช้ไว้ด้วย คือ ให้ใช้แบบ Perez all-weather Sky 

Model ซ่ึงเป็นค่า Default ของโปรแกรม Radiance และ Daysim รวมท้ังมี
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รายชือ่โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์แนะน า เช่น IESVE, DIVA for Rhino, 

Ladybug ซ่ึงเหมาะส าหรบัผู้ท่ีสนใจด้านการจ าลองแสงธรรมชาติ 

(Daylighting Modeling) ศึกษาเพ่ิมเติมจาก Annex B: Effective 

Daylighting Simulation and Pre-Simulated Daylight Availability 

Tables Methodology and Requirements ของ Green Mark NRB: 2015 

Technical Guide and Requirements 

 

 
รูปที ่7.1-6  ตัวอย่างการจ าลองโดยการใช้ค่า DA500lx และ UDle3000lx 

(ที่มา: Green Mark Technical Guide and Requirements, p.146) 

                       
การวิเคราะห์ จากประสบการณ์ท่ีเคยทดลอง พบว่า การออกแบบให้

ผ่านท้ังค่า sDA300/50%  และผ่านค่า ASE1000, 250 ด้วยน้ัน เป็นเกณฑ์ท่ีค่อนข้าง

ยากพอสมควร คือ ถ้าสามารถท าให้ค่า sDA300/50% ได้เปอรเ์ซ็นต์สูง ก็มักจะมี

ค่า ASE1000, 250  มากเกิน 10%  

แต่มีขอ้สังเกตวา่เม่ือ LEED ได้พัฒนาเวอรช่ั์น 4.1 ก็ได้ปรบัลดความ

เข้มข้นของเกณฑ์ข้อน้ี โดยปรบัเปอรเ์ซ็นต์ข้ันต่าของค่า sDA300/50% จากเดิม

ก าหนดท่ี 55% เหลือ 40% และยกเลิกการบังคับวา่ จะต้องมีค่า ASE1000,250 ไม่

เกิน 10% ด้วยออกไป โดยเกณฑ์ใหม่ก าหนดเพียงให้ผู้ออกแบบอธบิายวา่ มีวิธี

จัดการปัญหาแสงจ้าท่ีเกิน 1,000 lux เปน็เวลามากกว่า 250 ช่ัวโมงต่อป ี

อย่างไรเท่าน้ัน เช่น อาจจะใช้ม่านปรบัแสงแดดอัตโนมัติ (รูปท่ี 7.1-7) เป็นต้น 

 การออกแบบเพ่ือลดแสงบาดตาอาจใช้วิธอ่ืีน ๆ เช่น Light Shelf (รูปท่ี 

7.1-8) หรอื กระจกปรบัความสวา่ง (รูปท่ี 7.1-9, 7.1-10) 
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รูปที ่7.1-7  ม่านปรบัแสงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดแสงจ้า 

(ท่ีมา: https://www.englishblinds.co.uk/office-commercial-blinds) 
 
 

 

รูปที ่7.1-8  การใช้ Light Shelf แบบย่ืนภายนอก 

(ท่ีมา: http://www.2030palette.org/intermediate-light-shelves/) 

https://www.englishblinds.co.uk/office-commercial-blinds
http://www.2030palette.org/intermediate-light-shelves/
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รูปที ่7.1-9  กระจกท่ีปรบัความสวา่งได้ (Electrochromic Glass) 

(ท่ีมา: https://www.windowrepairguy.com/smart-glass-windows-future) 

 
 

 

รูปที ่7.1-10  กระจกท่ีควบคุมแสงผ่านได้โดยไฟฟา้ (Switchable Glass) 

(ท่ีมา: https://www.zawya.com) 
 

 
 
  

https://www.windowrepairguy.com/smart-glass-windows-future/
https://www.zawya.com/uae/en/press-releases/story/Stateoftheart_switchable_glass-ZAWYA20191023125546/
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แนวทางการออกแบบเพือ่ใช้แสงธรรมชาติ 

ส าหรบัหลักการออกแบบเพ่ือให้สามารถใช้แสงธรรมชาติและผ่านตาม

เกณฑ์ ส่วนใหญ่ก็จะมีแนวทางท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ 

การกระจายต าแหน่งหน้าต่าง การออกแบบหน้าต่างให้เป็นหลาย

บานบนผนังอาคาร จะดีกว่าการใช้บานใหญ่บานเดียว โดยท่ีมีพ้ืนท่ีหน้าต่าง

เท่ากัน เช่น ถ้าห้องมีผนังท่ีติดภายนอก 2 ด้าน ก็ควรท าหน้าต่างท่ีผนังท้ัง 2 

ด้าน ซ่ึงจะดีกว่าการท าบานใหญ่ท่ีผนังด้านเดียว เพราะการกระจายแสงสว่าง

ไปสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในห้องจะท่ัวถึงมากกว่า  

การเลือกกระจก กระจกท่ีใช้ควรมีค่าการส่องผ่านของแสง (Visible 

Light Transmittance, VT) อย่างน้อย 0.5 ใน WELL Building Standard v1 

ได้มีเกณฑ์ (ข้อ Feature 63) คือ การแบ่งหน้าต่างส่วนท่ีสูงจากพ้ืนมากกว่า    

2.1 ม. หรือ  Daylight Glass ซ่ึงสูงกว่าระดับสายตาขณะท่ีน่ังท างาน จะ

ก าหนดให้ใช้กระจกท่ีมีค่า VT ≥ 0.6 ส่วนหน้าต่างในช่วงต่ากว่า 2.1 ม. ซ่ึงอยู่ใน

ระดับสายตา หรือ  Vision Glass จะก าหนดให้มีค่า VT ≥ 0.5 ซ่ึงต่ากว่า

เล็กน้อย เพ่ือความสบายตา  

ความสูงของหน้าต่าง ระยะความลึกของพ้ืนท่ีในอาคาร ท่ีสามารถใช้

แสงธรรมชาติได้ จะสัมพันธ์กับระยะความสูงของขอบบนของหน้าต่างนับจาก

พ้ืน ดังน้ัน ควรท าหน้าต่างท่ีขอบบนอยู่สูงจากพ้ืนจะท าให้แสงเข้าสู่ด้านในได้

ดีกว่า  

สัดส่วนของหน้าต่างต่อพื้นที่ผนัง ไม่ควรต่ากว่า 20% เพราะจาก

ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้เคยทดลองจ าลองค่าแสงธรรมชาติ พบว่า ถ้าพ้ืนท่ี

หน้าต่างน้อยกว่า 20% จะออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารได้น้อย 

ท าให้มีค่า sDA ตามท่ีเกณฑ์อาคารเขียวก าหนดได้ยาก 

 ใน WELL Building Standard ได้ก าหนดเกณฑ์ขนาดพ้ืนท่ีหน้าต่าง

ประมาณ 20-60% ของพ้ืนท่ีผนัง ซ่ึงถ้าหากใช้พ้ืนท่ีหน้าต่างสูงถึง 60% ก็ต้อง

ค านึงถึงเรือ่งความรอ้นท่ีเข้าสู่อาคารให้มากขึ้น เพราะประเทศไทยอากาศรอ้น 

จะต้องใช้กระจกท่ีสามารถลดความรอ้นได้ดี เช่น กระจก Low-e 2 ช้ัน  

การใช้สอ่ีอนภายในอาคาร สีอ่อนจะช่วยสะท้อนแสงภายในห้องท าให้

ห้องสวา่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนเพดานจะช่วยกระจายแสงท าใหห้้องสวา่งได้มาก
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ท่ีสุด ซ่ึงควรใช้สีขาวหรอืสีอ่อนท่ีมีค่าการสะท้อนแสง (Light Reflectance 

Value, LRV) อย่างน้อย 0.8 หรอื 80% และส่วนท่ีส าคัญรองลงมา คือ ผนัง ซ่ึง

ควรใช้สีท่ีมีค่าการสะท้อนแสงอย่างน้อย 70%  

อุปกรณ์บังแดดเพื่อลดแสงจ้า ปัญหาท่ียากในการออกแบบเม่ือใช้

แสงธรรมชาติ คือ การเกิดแสงจ้า ท าให้มีค่า ASE มากกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงจะต้อง

แก้ไขในการออกแบบโดยท าอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร การใช้ห้ิงสะท้อน

แสง (Light Shelf) หรอื การใช้อุปกรณ์บังแดดภายในอาคาร เช่น มู่ล่ี 

สรุป 

 การออกแบบเพ่ือใช้แสงธรรมชาติส าหรบัอาคารเขียวแต่ละระบบจะมี

การใช้ตัวชี้วัด (Metrics) ท่ีแตกต่างกัน เช่น Illuminance, Daylight Factor, 

Spatial Daylight Autonomy, Annual Sunlight Exposure ซ่ึงมีท้ังวิธีท่ีต้อง

จ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หรอื การวัดในอาคารจรงิเม่ืออาคารสรา้ง

เสรจ็แล้ว ซ่ึงผู้ท่ีสนใจต้องศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ระยะห่างของ Grid 

ในการวัดค่าแสง ระดับความสูงในการวัด ค่า Default ในโปรแกรม และค่าท่ี

เกณฑ์ก าหนดให้ใช้ แต่ทุกระบบก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ การออกแบบให้

มีแสงสว่างเพียงพอ และลดปัญหาการเกิดแสงจ้า  

เอกสารอ้างอิง 

BCA Green Mark. GM NRB: 2015 - Green Mark for Non-Residential 
Building NRB : 2015. Available from 
https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/Green_Mark_NRB_
2015_Criteria.pdf 

BCA Green Mark. GM NRB: 2015 - Green Mark for Non-Residential 
Building NRB : 2015 Technical Guide and Requirements. 
Available from 
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Tec
hnical_Guide_Requirements.pdf 

Daylight Metrics Static vs. Dynamic Assessment. Available from 
http://www.webpages.uidaho.edu/arch570/DaylightMetrics.pdf 

 

 

https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/Green_Mark_NRB_2015_Criteria.pdf
https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/Green_Mark_NRB_2015_Criteria.pdf
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Technical_Guide_Requirements.pdf
https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NRB2015_Technical_Guide_Requirements.pdf
http://www.webpages.uidaho.edu/arch570/DaylightMetrics.pdf
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7.2  แสงสว่างกับสุขภาพ 
  

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในประมาณต้น ค.ศ. 2000 ว่ามีเซลล์ท่ีจอ

ประสาทตาชนิดหน่ึง เรียกว่า แกงเกลียนเซลล์ (Ganglion Cells) ซ่ึงไม่ได้มี

หน้าท่ีในการมองเห็นแต่ท าหน้าท่ีรับแสง ประกอบด้วยโปรตีนเมลาน็อบซิน 

(melanopsin-containing photoreceptors) โดยจะอยู่ท่ีบรเิวณส่วนล่างของ

จอประสาทตา  

ความส าคัญของการค้นพบ ก็คือ ในวงรอบการท างานของระบบต่าง ๆ 

ของรา่งกาย ในเวลา 24 ช่ัวโมง เช่น การหล่ังของฮอรโ์มน จะถูกก าหนดโดย

นาฬิกาชีวภาพ ซ่ึงท างานโดยการได้สัญญาณ (cue) จากภายนอก สัญญาณน้ี

เรียกว่า ไซกีเบอร์ (Zeigerbers) ซ่ึงมีได้หลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง 

ความสว่าง-มืดของแสงธรรมชาติ ถือเป็นสัญญาณอย่างหน่ึง ท่ีส่งมายังนาฬิกา

ชีวภาพ ท าให้การหล่ังฮอร์โมนท่ีมีผลต่อการต่ืน-นอนหลับ ท างานอย่าง

เหมาะสม 

การค้นพบน้ี ได้กลายเป็นประเด็นท่ีท าให้เกิดความสนใจในวงการ

ออกแบบแสงสว่างในอาคาร ท่ีพยายามใช้แสงสว่างเพ่ือส่งเสรมิการท างานของ

ระบบในร่างกายเรียกว่า  การออกแบบที่ค านึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

(Human Centric Design) จากเดิมท่ีการออกแบบแสงสว่าง จะเน้นให้มี

ความสว่างพอเพียงต่อการมองเห็น โดยใช้ค่าความส่องสว่าง (Illuminance) ท่ี

วัดด้วยหน่วย lux ท่ีระดับความสูงของโต๊ะท างาน ประมาณ 0.75 ม. โดย

เพ่ิมเติมตัวช้ีวัดใหม่ คือ การวัดความส่องสว่างโดยใช้ ค่า  Equivalent 

Melanopic lux (EML) ซ่ึงวัดความส่องสว่างท่ีเข้าสู่ตาในแนวด่ิง ท่ีระดับความ

สูง 1.20 ม. คือ ประมาณความสูงของคนเวลาน่ัง  

 นอกจากน้ี ยังมีเรือ่งอ่ืน ๆ ท่ีแสงสวา่งส่งผลต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ส่งผล

โดยตรงกับการมองเหน็ เชน่ การรบัวิตามินดีในตอนเชา้ 
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รูปที ่7.2-1  Ganglion Cell ตรงส่วนล่างของจอประสาทตา 
ซ่ึงมีผลต่อนาฬิกาชีวภาพ 

(ท่ีมา: http://hqdesigns.de/en/interior-guide/what-is-human-centric-lighting/) 
 
 

 

รูปที ่7.2-2  ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสวา่งและนา ฬิกาชีวภาพ 
(Circadian Rhythm) 

(ท่ีมา: https://selfhacked.com/blog/what-it-means-to-keep-to-a-circadian-rhythm/) 

 

 

 

 

http://hqdesigns.de/en/interior-guide/what-is-human-centric-lighting/
https://selfhacked.com/blog/what-it-means-to-keep-to-a-circadian-rhythm/
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เกณฑใ์นการออกแบบ 

 มาตรฐานอาคารเขียวท่ีให้ความส าคัญต่อ Circadian Rhythm และใช้ 

ค่า Equivalent Melanopic Lux (EML) ในการประเมิน คือ WELL Building 

Standard โดยใน version 1 จะก าหนดให้ออกแบบ ตรงต าแหน่งท่ีน่ังท างาน 

(Workstations) ให้มีความสว่างอย่างน้อย 200 EML ให้ได้อย่างน้อย 75% 

ของต าแหน่งท่ีน่ังท างานท้ังหมด โดยจะต้องมีความสว่างในระดับน้ี ในช่วงเวลา

ต้ังแต่ 09.00-13.00 น. ทุกวันตลอดปี 

ค่ า  EML สามารถหาไ ด้จากการจ าลองสภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์หรอื ค านวณท่ีความสูง 1.2 ม. เหนือพ้ืน หรอื ใช้การวัดความสวา่ง 

โดยให้หันหัววัดไปด้านรบัแสง เหมือนตาของผู้ใช้อาคารท่ีก าลังมองออกไปเห็น

แสงสว่าง 

ค่า EML สามารถค านวณได้จากชนิดของหลอดไฟท่ีใช้ และค่าความ

ส่องสว่าง (IWBI, p.194) 

EML = L x R  

L = visual lux 

R = Ratio ซ่ึงขึ้นกับหลอดไฟแต่ละชนิด ได้แก่ 

 

 CCT  ชนิดหลอดไฟ    Ratio 

2700 LED    0.45 

3000 Fluorescent  0.45 

2800 Incandescent  0.45 

4000 Fluorescent  0.57 

4000 LED   0.76 

5450 CIE E (Equal Energy) 1.00 

6500 Fluorescent  1.02 

6500 Daylight  1.10 

7500 Fluorescent  1.11 

(ท่ีมา: IWBI, The WELL Building Standard v1 with January 2017 Addenda, 2017, p.194) 
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แนวทางการออกแบบ 

ในการออกแบบแสงท่ีค านึงถึงคนเป็นศูนย์กลางน้ี จะต้องมีปัจจัยท่ี

ส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ 

 สเปกตรมัแสง สีของแสงจะมีผลต่อรา่งกายแตกต่างกัน สีขาว 

Cool White จะมีสเปกตรมัสีฟ้า ช่วยท าให้รา่งกายต่ืนตัว ตรงข้ามกับแสงสีขาว 

โทนอ่ ุน Warm White ซ่ึงช่วยท าให้รา่งกายรูสึ้กผ่อนคลาย 

 ความเข้มแสง (Intensity) จะต้องสว่างพอเพียงต่อการใช้งาน

ส าหรบัแต่ละกิจกรรม และไม่มากจนเกิดแสงจ้า 

 เวลาและช่วงเวลา  ควรเลือกโทนสีของแสงท่ีเหมาะกับ

ช่วงเวลา แสงในเวลาเช้าจะส าคัญมากเพราะเป็นการเริม่ต้นวันใหม่ซ่ึงจะช่วย

กระตุ้นการท างานของนาฬิกาชีวภาพ การออกแบบพ้ืนท่ีซ่ึงใช้งานในเวลาเช้า 

ควรเลือกใช้แสงสีขาว Cool White ส่วนถ้าเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงใช้งานตอนเย็นควรใช้

แสงสีโทนอ่ ุน Warm White เพ่ือให้รา่งกายรูสึ้กผ่อนคลาย เพราะถ้าใช้แสงโทน

สีฟ้าจะท าให้การผลิตเมลาโทนิน (Melatonin) ลดน้อยลง มีผลท าให้นอนไม่

หลับ ดังน้ัน ควรเลือกใช้สีของแสงให้เหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ห้อง แต่ถ้าต้องอยู่ใน

ห้องเดียวกันต้ังแต่เช้าถึงกลางคืน เช่น ห้องพักผู้ป่วย ก็อาจจะเลือกใช้หลอดไฟ

ท่ีสามารถปรับเปล่ียนแสงสีขาวได้ (Tunable White) จะให้เป็น Cool White 

หรอื Warm White ก็ได้  

 การกระจายแสง เน่ืองจาก Ganglion Cells อยู่ตรงส่วนล่าง

ของจอประสาทตา (Retina) ดังน้ัน ทิศทางของแสงท่ีส่องมายัง Ganglion 

Cells จึงมีผลด้วย คือ ถ้าเป็นแสงท่ีมีทิศทางมาจากด้านบน หรอื เพดานก็จะ

ส่งผลมาก การออกแบบจึงอาจจะใช้วิธีการให้แสงแบบ Indirect Light ส่องไป

ยังพ้ืนท่ีเพดานซ่ึงมีขนาดใหญ่ให้สว่าง (Glamox, p.6-7) หรอื ใช้โคมไฟท่ีให้แสง

แบบ Indirect Light ส่องไปยังพ้ืนท่ีตอนบนของผนัง คือ ประมาณ 1 ใน 3 ของ

ความสูงของผนังให้สว่าง หรอื พื้นท่ีผนังตกแต่งท่ีมีขนาดใหญ่ 
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การวิเคราะห์  

มีข้อสังเกตว่า เกณฑ์ความเข้มของแสงท่ีมีผลต่อ Circadian Rhythm 

หรือ  Melanopic Light Intensity ใน เกณฑ์  WELL อาจจะ ยังไ ม่ ค่อย น่ิง 

กล่าวคือ จาก version 1 ในครัง้แรกได้ก าหนดไว้ Melanopic Light Intensity 

ท่ี 250 EML ต่อมาก็ปรบัลดเหลือ 200 EML และมาใน version 2 ก็ปรบัลดลง

อีกเหลือ 150 EML ซ่ึงจะได้คะแนน 1 คะแนน และ 240 EML ส าหรบัการได้ 2 

คะแนน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบตามเกณฑ์ใน version 1 อาจจะยาก

เกินไปท่ีผู้ออกแบบจะท าได้ หรอื อาจจะเป็นไปได้ว่า ขณะน้ียังขาดข้อมูลทาง

วิชาการท่ีชัดเจนว่า ค่า EML ท่ีมีผลต่อรา่งกายท่ีเหมาะสมอยู่ตรงไหน เพราะ

การใช้ค่า EML ก็เพ่ิงเข้ามามีบทบาทในการออกแบบแสงสว่างในอาคารเม่ือไม่

นานมาน้ี  

 

 

รูปที ่7.2-3  การออกแบบหอ้งควบคุมซ่ึงมีคนท างาน 24 ชม.  

ด้วยการใช้หลอดไฟท่ีปรบัโทนสีของแสงได้ 

(ท่ีมา: Glamoxhttps://glamox.com/upload/2019/06/28/hcl-brochure-2019.pdf) 

 

สรุป 

แสงธรรมชาติสามารถมีผลต่อสุขภาพ เพราะท าให้ระบบในรา่งกาย

ท างานได้เหมาะสม ตามนาฬิกาชีวภาพซ่ึงมีแสงสว่างเป็นตัวกระต้ ุน นอกจาก

การใช้แสงธรรมชาติแล้ว ก็สามารถใช้แสงประดิษฐ์ ท่ีมีโทนสีของแสงท่ี

เหมาะสมกับกิจกรรม หรอื เวลาการใช้ได้ด้วย โดยใช้สี Cool White ในเวลาเชา้ 

และกลางวัน และใช้สี Warm White ในตอนเย็นหรอืกลางคืน หรอื ใช้หลอดไฟ

ท่ีสามารถปรบัโทนสีของแสงได้ และออกแบบให้มีความสว่างพอเพียง  
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เอกสารอ้างอิง 

Glamox. An Essential Guide to Human Centric.  Available from 

https://glamox.com/upload/2019/06/28/hcl-brochure-2019.pdf 

What is Human Centric Lighting? Available from 

http://hqdesigns.de/en/interior-guide/what-is-human-

centric-lighting/ 

 
  

https://glamox.com/upload/2019/06/28/hcl-brochure-2019.pdf
http://hqdesigns.de/en/interior-guide/what-is-human-centric-lighting/
http://hqdesigns.de/en/interior-guide/what-is-human-centric-lighting/
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7.3  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

  

ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารเขียว อาจจะแบ่ง

ประเด็นในการพิจารณาได้เป็น 3 เรือ่ง ดังน้ี 

1. ประสิทธภิาพพลังงานของระบบแสงสวา่ง 

2. การควบคุม  ซ่ึงประกอบด้วย การควบคุมขนาดพ้ืนท่ี หรือ 

ควบคุมความสว่าง เพ่ือให้เกิดความสบายทางสายตา ท าให้มี

ประสิทธิภาพในการท างาน หรอื เพ่ือประหยัดพลังงานมากขึ้น 

3. คุณภาพของแสง และคุณภาพของหลอดไฟ  

 เกณฑใ์นการพจิารณา 

1) ประสทิธภิาพพลังงานของระบบแสงสวา่ง  

 เป็นการพิจารณาในด้านการประหยัดพลังงาน มักใช้ตัวชี้วัด คือ 

ค่าวัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนท่ีอาคาร (W/m2) ซ่ึงเรยีกว่า ค่าก าลังไฟฟ้าส่อง

สว่างสูงสุด หรอื Lighting Power Density (LPD) มาตรฐานอาคารเขียวใน

บางระบบ เช่น LEED และ TREES จะไม่มีการก าหนดค่า LPD สูงสุดของระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง เพราะจะใช้วิธีการพิจารณาในภาพรวม คือ ใช้การดูจากค่า

พลังงานรวมท้ังหมดท่ีอาคารน้ันใช้ คือ พลังงานท่ีใช้ในระบบปรบัอากาศ ระบบ

แสงสว่าง และจากอุปกรณ์เครือ่งใช้ส านักงาน และอุปกรณ์งานระบบอ่ืน ๆ โดย

เปรยีบเทียบกับค่าพลังงานท่ีใช้ในอาคารฐาน 

 แต่ก็มีมาตรฐานอาคารเขียวบางระบบ ท่ีมีการใช้ ค่า LPD เช่น 

มาตรฐาน ASHRAE 189.1 ซ่ึงใช้การก าหนดค่า LPD สูงสุดตามประเภท

อาคาร (ตารางท่ี 7.3-1) 
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ตารางที ่7.3-1   ตัวอย่างการก าหนดประสิทธิภาพพลังงานของระบบไฟฟา้ 
แสงสวา่งตาม ASHRAE 189.1 

ประเภทอาคาร (Building Type) LPD, W/m2 

ส านักงาน 7.4 

โรงเรยีน มหาวิทยาลัย 7.2 

ห้างค้าปลีก 9.8 

สนามกีฬาในรม่ 7.2 

ศูนย์ประชุม 5.5 

โรงพยาบาล  9.3 

โรงแรม 7.5 

หอพัก 5.2 

ท่ีมา: ASHRAE 189.1, 2017, p.29 

 
หรอื อาจจะก าหนดค่า LPD สูงสุด ท่ียอมได้โดยพิจารณาตามพ้ืนท่ีต่อ

พ้ืนท่ี  (Space-by Space Method) ซ่ึงในกรณีน้ีจะใช้ไ ด้ ต้องมีค่า Room 

Cavity Ratio (RCR) ไม่เกินท่ีก าหนดด้วย (ตารางท่ี 7.3-2)  

 
ตารางที ่7.3-2   ตัวอย่างค่า LPD เม่ือคิดแบบตามประเภทพืน้ท่ี  

(Space-by-Space Method) 

ประเภทพื้นที ่ LPD 
W/m2 

ขดีจ ากัดค่า RCR 
(Threshold) 

ส านักงาน -ห้องปิด 9.1 8 

ส านักงาน - เปิดโล่ง 8.4 8 

พ้ืนที่อ่านหนังสือในห้องสมุด 8.3 4 

พ้ืนที่ชั้นหนังสอืในห้องสมุด 11.9 4 

ห้องตรวจคนไข ั 12.5 6 

ห้องผ่าตัด 20.1 6 

ห้องนอนคนไข ้ 4.8 6 

ท่ีมา: ASHRAE 189.1, 2017, p.31-32 
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ค่า Room Cavity Ratio (RCR) สามารถหาได้จากสูตรท่ีก าหนดใน 

ASHRAE 90.1 Section 9.6.4 Room Cavity Adjustment คือ 

RCR = 2.5 x Room Cavity Height x Room Perimeter 

Length/Room Area 

Room Cavity Height เป็นระยะท่ีวัดจากพ้ืนถึงดวงโคม ลบด้วยความ

สูงของระนาบโต๊ะท่ีท างาน (Workplane) (รูปท่ี 7.3-1) 

โดยค่า LPD น้ีจะมีการปรบัได้ส าหรับกรณีท่ีเป็นทางเดิน หรือ ขนาด

ห้องท่ีมี RCR มากกว่าท่ีก าหนด เช่น ให้คูณ LPD เพ่ิมได้อีก 1.2 เท่า เป็นต้น  

นอกจาก ASHRAE 189.1 ท่ีมีเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของระบบ

แสงสว่าง ก็พบในเกณฑ์ของ Green Mark และก าหนดเป็นเกณฑ์บังคับด้วย 

 

 

รูปที ่7.3-1  Room Cavity Ratio (RCR) 

(ท่ีมา: https://pdf4pro.com/fullscreen/not-so-scary-lighting-math-rs-lighting-af7ac.html) 

 

2) การควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 การควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและท าให้เกิด

ความสบายในการมองเห็น ซึ่งมีการควบคุมได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

 การควบคุมขนาดพื้นที่ และ การควบคุมระดับความสว่าง คือ 

เป็นการควบคุมขนาดพื้นท่ีเปิด-ปิด หรอื ปรบัค่าความสว่างของพ้ืนท่ีน้ัน โดยมี

ขนาดพื้นท่ีซ่ึงไม่ใหญ่เกินไป  

https://pdf4pro.com/fullscreen/not-so-scary-lighting-math-rs-lighting-af7ac.html
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 ในมาตรฐาน TREES จะก าหนดไว้ไม่ให้เกิน 250 ตร.ม. ต่อ 1 

วงจร แต่ถ้าห้องมีขนาดเล็กกว่า 250 ตร.ม. ต้องมีการแยกวงจรในแต่ละห้อง 

หรอื ถ้าเป็นห้องท างานแบบเปิด (Open Plan Office) ก็จะต้องแยกควบคุมแต่

ละห้อง แต่เกณฑ์ดังกล่าวก็เป็นเพียงเกณฑ์ท่ีมีคะแนน ไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับ  

 ในขณะท่ีมาตรฐาน WELL จะก าหนดเป็นเกณฑ์บังคับ ให้ขนาด

พ้ืนท่ีควบคุมเล็กกว่ามาก คือ ไม่เกิน 46.5 ตร.ม. หรอื 20% ของพ้ืนท่ีห้องน้ัน 

โดยให้เลือกค่าท่ีมากกว่าได้ การแบ่งพ้ืนท่ีควบคุมให้เล็กลง จะท าให้ผู้ใช้อาคาร

ในแต่ละพ้ืนท่ี มีความเป็นอิสระในการควบคุมความสว่างให้เหมาะสมกับความ

ต้องการได้ดีข้ึน แต่ก็จะเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินสายของระบบไฟฟา้มากข้ึน 

 การควบคุมความสว่างอย่างน้อย 2 ระดับ นอกจากน้ี ใน LEED 

ก็มีเกณฑ์การให้คะแนน กับการออกแบบท่ีสามารถควบคุมความสว่างในช่วง

ระหว่าง 30-70% (Mid-Level) ได้ คือ ไม่ใช่แค่เปิด-ปิดไฟแบบปรกติ โดยถ้า

เป็นห้องท างานเด่ียวก็ต้องออกแบบให้ควบคุมแบบ Mid-Level ได้โดยต้องมี

อย่างน้อย 90% ของห้องท่ีใช้งานคนเดียว แต่ถ้าเป็นห้องท างานแบบเปิดท่ีใช้

รว่มกันหลายคน พ้ืนท่ีเหล่าน้ีก็ต้องออกแบบควบคุมความสว่างเป็น Mid-Level 

ด้วย การออกแบบให้ความสว่างอยู่ในช่วง 30-70% อาจจะเป็นการควบคุม

โดยการใช้ Dimmer หรี่แสง หรือ ออกแบบให้ปิดหลอดไฟบางดวงในโคม

เดียวกัน เช่น มีหลอดไฟ 3 หลอด ใน 1 โคม ก็สามารถกดสวิตช์ 1 ครั้ง ให้

หลอดไฟสว่างเพียง 1 หลอด และกดอีก 1 ครัง้ จะสว่างหมดท้ัง 3 หลอด และกด

อีกหน่ึงครัง้ ไฟจะดับหมดท้ัง 3 หลอด ซ่ึงก็ไม่ใช่ลักษณะท่ีพบท่ัวไป 

 การควบคุมโดยผู้ใช้งาน ส าหรบัหลอดไฟท่ีใช้ในการน าเสนองาน 

หรอื ส่องท่ีผนังส าหรบัฉาย จะต้องแยกควบคุมต่างหาก ในทัศนะของผู้เขียน

เกณฑ์น้ีดูจะเป็นเกณฑ์ท่ีดี เพราะพบว่าห้องเรยีนหลายแห่งมีปัญหามาก เวลา

ปิดไฟในพ้ืนท่ีน าเสนองาน พ้ืนท่ีส่วนผู้ฟงับรรยายก็มืดไปด้วยจนไม่สามารถจด

การบรรยายได้ 

        นอกจากน้ีก็มีเกณฑ์ให้ออกแบบสวิตช์กับดวงโคมท่ีถูกควบคุมต้อง

อยู่ในห้องเดียวกัน และคนท่ีควบคุมต้องสามารถเห็นโคมท่ีถูกควบคุมได้ ซ่ึง

อาจจะเป็นการออกแบบตามปรกติอยู่แล้ว แต่ก็มีเกณฑ์ท่ีน่าสนใจของ LEED 

เก่ียวกับการออกแบบห้องพักคนไข้ คือ ให้คนไข้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้
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เอง หรอื ความสว่างของหลอดไฟได้จากต าแหน่งท่ีคนไข้นอน  และในห้องนอน

คนไข้รวม แต่ละคนก็ต้องสามารถควบคุมความสว่างได้ ส่วนในห้องคนไข้เด่ียว

ก็ออกแบบให้มีอุปกรณ์บังแดดภายนอกท่ีหน้าต่าง มู่ล่ี หรือ ม่าน ท่ีสามารถ

ควบคุมได้จากเตียงคนไข้  

 

  

รูปที ่7.3-2  คนไข้แต่ละคนสามารถควบคุมความสว่างได้ 
และควบคุมได้มากกว่า 1 ระดับ 

คือ ตอนนอน หรอื ตอนแพทย์มาตรวจ 

(ท่ีมา: https://lednews.lighting/topic/2115-led-hospital-lighting-fixture-%E2%80%A2-

medical-lighting-hospital-and-healthcare-lighting/) 

 

  
การควบคุมโดยใช้เซนเซอร ์ในบางมาตรฐาน เช่น ASHRAE 189.1  ก็

มีข้อก าหนดให้ต้องใช้ Sensor ในการออกแบบเพ่ือช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ย่ิงข้ึน ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ใกล้หน้าต่าง หรอื พ้ืนท่ีใต้ช่องแสงหลังคา ซ่ึงได้รบัความ

สว่างจากแสงธรรมชาติ และยังก าหนดให้มีการใช้ Occupancy Sensor ซ่ึง

เป็นลักษณะ Manaul On และ Automatic Off คือ จะต้องมีคนเปิดหลอดไฟ

เม่ือเข้ามาในห้อง ซ่ึงผู้ใช้อาคารจะเป็นผู้ก าหนดเองว่า ความสว่างท่ีมีอยู่

พอเพียงหรือไม่ ถ้าหากเห็นว่าไม่พอเพียงก็จะต้องเปิดไฟเอง แต่เม่ือออกไป

จากห้องโดยไม่ได้ปิดหลอดไฟระบบควบคุมก็จะปิดไฟให้อัตโนมัติ 

3) คุณภาพของแสงสวา่ง และหลอดไฟ 

 มาตรฐานอาคารเขยีวทุกระบบ จะมีเกณฑ์เก่ียวกับคุณภาพของ

แสงสวา่ง ซึ่งมักจะครอบคลุมเรือ่ง ดังน้ี  

https://lednews.lighting/topic/2115-led-hospital-lighting-fixture-%E2%80%A2-medical-lighting-hospital-and-healthcare-lighting/
https://lednews.lighting/topic/2115-led-hospital-lighting-fixture-%E2%80%A2-medical-lighting-hospital-and-healthcare-lighting/
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 ค่าความส่องสว่างต้องพอเพียง ตามกฎหมาย หรือ มาตรฐาน

การออกแบบแสงสว่างท่ีเกณฑ์น้ันก าหนด ส าหรบัส านักงานโดยท่ัวไป ความ

ส่องสว่างในช่วง 300-500 lux  

 ความถูก ต้องของสี  ส่วนใหญ่การก าหนดค่า  CRI (Color 

Rendition Index) หรอื Ra ข้ันต่าท่ี 80 (Ra บอกความถูกต้องของสีท่ีเฉล่ียมา

จาก 8 สี หรือ R1 -R8) โดยในมาตรฐาน WELL จะมีการก าหนดค่า R9 ด้วย 

โดย R9 ≥ 50 (R9 บอกความถูกต้องของสีแดง)  

 อายุของหลอดไฟ หลอดไฟ LED จะต้องมีค่า L70 ท่ีอย่างน้อย 

24,000 ช่ัวโมง หมายถึง จะต้องคงความสว่างได้อย่างน้อย 70% ของความ

สว่างต้ังต้น เม่ือเวลาผ่านไป 24,000 ช่ัวโมง แต่ในเกณฑ์ Green Mark ก าหนด 

ค่า L70 สูงถึง 50,000 ช่ัวโมง 

 ความคงเส้นคงวาของสี ซ่ึงพิจารณาจากค่า MacAdam Ellipse 

ต้องมี Standard Deviation of Color Matching (SDCM) ≤ 3 steps  

 การกระพรบิของหลอดไฟ ส าหรบัหลอดไฟ LED จะต้องมี Driver 

ท่ีมีความถ่ีน้อยกว่า 200 Hz และค่าการกระพรบิ (Flicker) < 30% 

 อัตราส่วนความสว่างที่ผ นังต่อระนาบหรือผิวที่ท า งาน 

(Workplane) ต้องต่างกันไม่เกิน 1:10 

 อัตราส่วนความสว่างของเพดานต่อระนาบหรือผิวที่ท างาน 

ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 1:10  

        ความสว่างที่ออกจากโคม ในพ้ืนท่ีมีคนใช้งานประจ า ต้องใช้โคม

ท่ีความเข้มของแสงสว่างน้อยกว่า 2,500 cd/m2 ในมุมระหว่าง 45 และ 90 

องศา วัดจากแนวด่ิงลงพ้ืน (LEED BD+C v.4, p.712) เพ่ือไม่ให้สว่างจ้าเกินไป 

 แสงจ้า ท่ีต าแหน่งโต๊ะท างาน มีค่าพิกัดแสงจ้ารวม (Unified 

Glare Rating, UGR) ≤ 19 

 การบังแสงจ้า เพ่ือป้องกันแสงจ้าท่ีออกจากโคม จะต้องพิจารณา

มุมก าบัง (Shielding Angle) หรอื มุมแอลฟา ท่ีน้อยท่ีสุดออกจากโคมเพ่ือช่วย

ลดแสงจ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความสว่างของหลอดไฟ 
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ตารางที ่7.3-3  มุมก าบังต่าสุดส าหรบัหลอดท่ีมีความสว่างต่าง ๆ 

มมุก าบัง ความสวา่ง (แคนเดลาต่อตารางเมตร) (cd/m2) 

ไม่ต้องมีการก าบัง < 20,000  

15    20,000 - 50,000 

20    50,000 - 500,000 

30    ≥ 500,000 

ท่ีมา: WELL V1 Feature 55, p.98 
 
 

  

รูปที ่7.3-3  มุมก าบัง (Shielding Angle) หรอื มุมแอลฟา (𝝰) 

(ท่ีมา: https://www.trilux.com/en/lighting-practice/fileadmin/user_upload/V4_111__-eps-
converted-to.pdf.png) 

 

  

https://www.trilux.com/en/lighting-practice/fileadmin/user_upload/V4_111__-eps-converted-to.pdf.png
https://www.trilux.com/en/lighting-practice/fileadmin/user_upload/V4_111__-eps-converted-to.pdf.png
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การวิเคราะห์ 

 ข้อก าหนดในการออกแบบข้างต้น ได้ทบทวนจากมาตรฐานอาคาร

เขียวหลายระบบ ซ่ึงเห็นว่ามาตรฐาน WELL จะเน้นเรือ่งคุณภาพของแสง ความ

ถูกต้องของสี การป้องกันแสงจ้า ความสบายทางสายตา ท่ีมีความละเอียด

มากกว่าท่ีอธิบายข้างต้น ในขณะท่ีมาตรฐาน ASHRAE 189.1 จะมีเกณฑ์

เก่ียวกับวิธีการควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ การใช้ Sensor ลักษณะต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีแต่ละแบบ เพ่ือให้ประหยัดพลังงานโดยละเอียดมากกว่า

เกณฑ์อ่ืน ผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับการควบคุมการเปิด-ปิดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้

จากมาตรฐานน้ี  

สรุป 

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร จะมีข้อก าหนดในการ

ออกแบบท่ีกว้างขวางมาก ซ่ึงรวมการประหยัดพลังงานและการให้ความส าคัญ

กับเรื่องคุณภาพในการมองเห็น ความสบายทางสายตา คุณภาพหลอดไฟ 

คุณภาพโคม การสะท้อนแสงของผิวภายในห้อง การก าหนดขนาดพื้นท่ีควบคุม

ท่ีเหมาะสมต่อหน่ึงสวิตช์ มาตรฐานในการออกแบบระบบแสงสว่างในอาคาร

เขียวท่ีกล่าวข้างต้น จะสูงกว่ามาตรฐานในการออกแบบอาคารท่ัวไปมาก

พอสมควร แต่เกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนด ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบอาคารท่ัวไปให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้อาคาร 

เอกสารอ้างอิง 

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย. คู่มือแนวทางการส่องสว่างภายใน

อาคาร. กรุงเทพมหานคร. 2559. 

The WELL Certification Guidebook. V1 Q1 2020. Available from 

https://www.wellcertified.com/resources.  

U.S. Green Building Council. LEED Reference Guide for Building 

Design and Construction V4. Washington : 2013.
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7.4  การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร 

  

แสงสว่างภายนอกอาคาร สามารถท าให้เกิดผลกระทบ ใน 3 ลักษณะ 

คือ  

1. แสงที่ส่องขึ้นบนท้องฟ้า (Uplight) ซ่ึงอาจจะเกิดจากการใช้ไฟ

ส่องอาคารในเวลากลางคืน ท าให้ท้องฟ้าสว่างรบกวนสัตว์ท่ีหากินในเวลา

กลางคืน และระบบนิเวศ (รูปท่ี 7.4-1) 

2. แสงล้าออกนอกพื้นที่โครงการ ท่ีสาดส่องเข้าไปรบกวนในเขต

ท่ีดินข้างเคียง (Light Trespassing) เช่น แสงจากเสาไฟในลานจอดรถ (รูปท่ี 

7.4-2) 

3. แสงจ้า (Glare) ของป้ายภายนอกอาคาร ปัญหาเหล่าน้ี สามารถ

ป้องกันได้โดยการเลือกใช้โคมท่ีเหมาะสม และไม่ใช้หลอดไฟท่ีมีความสว่าง

มากเกินไป (รูปท่ี 7.4-3) 

 

 

รูปที ่7.4-1  การใช้แสงส่องขึ้นบน (Uplight) ท าใหท้้องฟา้สว่าง (Sky Glow) 

(ท่ีมา: https://seeclickfix.com/issues) 

https://seeclickfix.com/issues/4005435-excessive-light-pollution-from-new-construction-vacant-building
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รูปที ่7.4-2  ลักษณะของแสงท่ีลา้เขา้ไปรบกวนผูอ้าศยัข้างเคียง  
(Light Trespass) 

(ท่ีมา: http://www.light.fi/blog/glass-lens-vs-silicone-lens-street-light/) 

 
 

 

รูปที ่7.4-3  ลักษณะโคมและต าแหน่งติดต้ังท่ีไม่เหมาะสม 
แสงจึงล้าออกไปนอกพ้ืนท่ีท่ีต้องการให้แสง 

(ท่ีมา: http://pollutecaution.blogspot.com/2014/09/it-blings-my-eyes.html) 

 

ในมาตรฐาน TREES  NC v 1.1 ยังไม่มีเกณฑ์การออกแบบแสงสว่าง

ภายนอกอาคาร  

ส่วนมาตรฐาน LEED ก็เพ่ิงมีเกณฑ์การออกแบบแสงสว่างภายนอก

อาคาร ใน LEED version 4 ซ่ึงแบ่งเป็นทางเลือกระหว่าง 1) การเลือกโคมท่ี

เหมาะสมพิจารณาจากค่า BUG และ 2) การค านวณหาค่าเปอรเ์ซ็นต์ของลูเมน

ท่ีออกมาจากโคม 

 

http://www.light.fi/blog/glass-lens-vs-silicone-lens-street-light/
http://pollutecaution.blogspot.com/2014/09/it-blings-my-eyes.html
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เกณฑ์ในการออกแบบ 

1) การออกแบบไม่ให้แสงส่องขึ้นด้านบน (Uplight)  LEED ได้

ก าหนดทางเลือกในพิจารณา เป็น 2 ทางเลือก  

 ทางเ ลือก   1  คือ  การ เ ลือกใช้ โคม ท่ี มี ค่ า  BUG (Backlight, 

Uplight, Glare) ตามท่ีก าหนด 

 แสงท่ีส่องออกมาจากโคมภายนอกอาคาร สามารถแบ่งได้ เป็น 3 

ส่วน  (รูปท่ี 7.4-4) คือ  

 Backlight แสงท่ีส่องไปด้านหลังของโคม 

 Uplight แสงท่ีส่องขึ้นเหนือโคม 

 Glare แสงท่ีส่องมาทางหน้าของโคม ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีโอกาส

เกิดแสงจ้า (Glare) 

 โดยมุมท่ีแสงออกมาจากโคม ยังแบ่งเป็นมุมย่อย ๆ เช่น UL คือ มุม

ของแสงท่ีส่องข้ึนบนในมุมต้ังแต่ 90   -100    (0    คือ เส้นท่ีชี้ลงข้างล่าง) UH คือ 

มุมแสงขึ้นบนเป็นมุมสูง จาก 100   -180    เป็นต้น 

 

 

รูปที ่7.4-4  มุมของแสงจากโคมท่ีแบ่งเป็น Backlight, Uplight และ Glare 

(BUG) 

(ท่ีมา: https://www.takethreelighting.com/bug-rating.html) 

 

 

https://www.takethreelighting.com/bug-rating.html
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LEED ได้น าวิธีการแบ่งพ้ืนท่ี ต้ังโครงการตามระดับความสว่าง 

(Lighting Zone, LZ) ซ่ึงก าหนดโดย International Dark Sky Association 

มาใช้  โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 5 โซนจากพ้ืนท่ีมืด จนถึงสว่างมาก ดังน้ี 

LZ0  =  พ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีแสงโดยรอบ ยังเป็นสภาพธรรมชาติ ใกล้ป่า  ใกล้

หอดูดาว 

LZ1   = พ้ืนท่ีซ่ึงมีแสงโดยรอบต่า ย่านพักอาศัยหนาแน่นน้อย ชนบท 

LZ2 = พ้ืนท่ีซ่ึงมีแสงโดยรอบปานกลาง ย่านพักอาศัยรวม เป็นชุมชน 

มีโรงเรยีน โรงพยาบาล 

LZ3  =  พ้ืนท่ีซ่ึงมีแสงโดยรอบค่อนข้างสูง ย่านการค้า มีกิจกรรมใน

เวลากลางคืน 

LZ4  =  พ้ืนท่ีซ่ึงมีแสงโดยรอบสูง ย่านท่ีมีความหนาแน่นสูง ย่าน

แหล่งบันเทิง 

ค่าของแสงส่องขึ้นบน (Uplight) จากโคมจะแบ่งระดับค่า U จาก UO 

(ไม่มีแสงขึ้นบน) ถึง U4 (แสงส่องขึ้นบนมาก) โดยค่า U ท่ียอมรบัได้จะขึ้นกับ

ความสว่างของโซนท่ีต้ัง ดังในตารางท่ี 7.4-1  

ส าหรบัโคมท่ีจ าหน่ายในประเทศไทย จะมีเฉพาะบางย่ีห้อ หรอืบางรุน่ 

เท่าน้ันท่ีมีข้อมูล ค่า BUG ให้กับผู้ออกแบบ 

ตารางที ่7.4-1  การเลือกดวงโคมท่ีมีค่า Uplight ตาม Lighting Zone 

 

Model Lighting Ordinance (MLO) 
Lighting Zone 

ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 

ค่า Uplight ของ
โคม 

ค่าเปอรเ์ซ็นต์ของแสงสอ่งขึน้บนสูงสุดท่ี
ยอมรบัได้ 

LZ0 U0 0% 

LZ1 U1 0% 

LZ2 U2 1.5% 

LZ3 U3 3% 

LZ4 U4 6% 

ท่ีมา: USGBC; LEED Reference Guide for Building Design and Construction V4, p-208 
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เน่ืองจากค่า BUG ของดวงโคม เป็นค่าท่ีค านวณจากเปอรเ์ซ็นต์ลูเมน 

ดังน้ันโคมท่ีมีมุมล าแสง (Beam Angle) แบบเดียวกัน อาจจะมีค่า BUG ต่างกัน

ได้ โดยโคมท่ีมีลูเมนสูงกว่าจะมีค่า BUG สูงกว่า  (รูปท่ี 7.4-5 และ 7.4-6)   

 

 

รูปที ่7.4-5  โคม 300 W มีค่า BUG คือ B4 U5 G4 

(ท่ีมา: https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html) 

https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html
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รูปที ่7.4-6  โคมขนาด 150 W มีค่า BUG คือ B3 U2 G3  

(ท่ีมา: https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html) 

 

ทางเลือก 2  ใช้การค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของลูเมนท่ีออกมาจาก

ด้านบนของโคม โดยเลือกใช้โคมท่ีมีแสงออกทางด้านบน (คือแสงท่ีออกมา

เหนือเส้นแนวนอน) ไม่เกินค่าเปอรเ์ซ็นต์ลูเมนสูงสุดท่ียอมรบัได้ ส าหรบัแต่ละ 

Lighting Zone (ตารางท่ี 7.4-1) 

 
2)  การออกแบบไม่ให้แสงส่องล้าออกนอกพื้นที่โครงการ (Light 

Trespass)  ท าให้รบกวนท่ีดินข้างเคียง ซ่ึง LEED ได้ก าหนดวิธีประเมิน 2 

ทางเลือก ได้แก่ 

 

 

 

https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html
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        ทางเลือก 1  คือ การใช้ค่า BUG Rating Method โดยดูจากค่า 

Backlight (B) rating ของดวงโคมซ่ึงแบ่งเป็น B0-B5 (ไม่มีแสงทางด้านหลัง-

แสงด้านหลังมาก) และค่า Glare (G) rating ซ่ึงแบ่งเป็น G0-G4 (จากแสงจ้า

น้อย-มาก) และ เลือกค่า B และ G ท่ีเหมาะสมตาม Lighting Zone (LZ0-LZ4) 

และ เหมาะกับความสูงของโคมกับระยะห่างจากเขตท่ีดิน (ตารางท่ี 7.4-2) 

ตารางที ่7.4-2  ค่าสูงสุดของค่า Backlight (B) และ ค่า Glare (G) 
 

MLO Lighting zone 

ความสูงของโคม LZ0 LZ1 LZ2 LZ3 LZ4 
 

ค่าที่อนุญาตส าหรบั Backlight 

> 2 เท่า จากขอบเขตแสง B1 B3 B4 B5 B5 

1 - 2 เท่า จากขอบเขตแสงและหันทิศทางเหมาะสม B1 B2 B3 B4 B4 

0.5 - 1 เท่า จากขอบเขตแสงและหันทิศทางเหมาะสม B0 B1 B2 B3 B3 

< 0.5 เท่า และหันทิศทางเหมาะสม B0 B0 B0 B1 B2 
 

ค่าที่อนุญาตส าหรบั Glare 

ติดอาคาร > 2 เท่า จากขอบเขตแสง G0 G1 G2 G3 G4 

ติดอาคาร 1-2 เท่า จากขอบขตแสง G0 G0 G1 G1 G2 

ติดอาคาร 0.5 - 1 เท่า จากขอบเขตแสง G0 G0 G0 G1 G1 

ติดอาคาร < 0.5 เท่า จากขอบเขตแสง G0 G0 G0 G0 G1 

โคมอ่ืน ๆ G0 G1 G2 G3 G4 

ท่ีมา: USGBC; LEED Reference Guide for Building Design and Construction V4, p.209 
 

หมายเหตุ ขอบเขตแสงโดยท่ัวไป จะเปน็ ขอบเขตท่ีดิน แต่ถ้าเปน็ด้านท่ีติดกับ

ทางเดิน หรอื สาธารณะ ขอบเขตแสงจะสามารถล้าออกไปนอกเขตท่ีดินได้ ซ่ึง

ต้องดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน LEED Reference Guide 

 

 ทางเลือก 2  ใช้วิธีค านวณ หาค่าความส่องสว่างในแนวด่ิง 

(Vertical Illuminance) ทุกระยะ 1.5 ม. ตามแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงจะต้องมีค่า lux 

ไม่เกินท่ีก าหนดในแต่ละ Lighting Zone (LZ0-LZ4) (ตารางท่ี 7.4-3) 

  



 

208 อาคารเขียว 

ตารางที ่7.4-3  MLO Lighting Zone 

MLO Lighting Zone ค่าความส่องสวา่งในแนวด่ิง  
(Vertical Illuminance) 

LZ0 0.5 Lux 

LZ1 0.5 Lux 

LZ2 1.0 Lux 

LZ3 2.0 Lux 

LZ4 6.0 Lux 

MLO = Model Lighting Ordinance 

ท่ีมา: USGBC; LEED Reference Guide for Building Design and Construction V4, p.210 

  
3)  ความสวา่งของป้ายนอกอาคาร (หน่วย: cd/m2) ความสว่าง

ของปา้ยภายนอกอาคารต้องไม่เกิน 200 cd/m2  ในเวลากลางคืน และไม่เกิน 

2,000 cd/m2  ในเวลากลางวัน 

 แนวทางการเลือกโคม โดยการดูจากค่า Backlight, Uplight, 

Glare หรอื BUG สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารท่ัวไปท่ีไม่ได้

ขอการรบัรองเป็นอาคารเขียวได้  เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และไม่สรา้ง

ปัญหารบกวนเพ่ือนบ้านข้างเคียง ซ่ึงปัจจุบันผู้ออกแบบอาจจะยังมองข้ามจึง

สร้างปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมและผู้ อ่ืนโดยไม่รู้ตัว ส าหรับค่า BUG ก็

สามารถหาได้จากบรษัิทท่ีผลิตและจ าหน่ายโคมบางแห่ง  

ข้อยกเวน้ 

 ถ้ามีการควบคุมการเปิด-ปิดโคมท่ีมีแสงส่องขึน้บนและแสงล้าออกนอก

พ้ืนท่ีโครงการ แยกออกจากโคมอ่ืน สามารถมีข้อยกเวน้ได้ ในกรณีดังน้ี 

 - การให้แสงสว่างกับปา้ยแสดงทิศทางเพ่ือการขนส่ง  

 - การให้แสงสว่างท่ีใช้เฉพาะรูปด้านอาคารและงานภมิูทัศน์ในพ้ืนท่ี

โซน LZ3 และ LZ4 ตามการแบ่งพ้ืนท่ีโซนของ Model Lighting Ordinance 

(MLO) โดยหลอดไฟต้องปิดอัตโนมัติจากเวลา 24.00 - 06.00น.   

 - การให้แสงสว่างเพ่ือการแสดง เช่น เวที การฉายภาพยนตร ์เป็นต้น 

 - แสงไฟถนนตามขอ้บังคับของรฐับาล 
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 - การให้แสงสว่างของแผนกฉกุเฉินในโรงพยาบาล รวมท้ังลานจอด

เฮลิคอปเตอร ์(Helipad)  

 - แสงไฟส าหรบัส่องธงชาติในเขต LZ2, LZ3 และ LZ4 

 - ป้ายท่ีมีหลอดไฟอยู่ข้างใน ท่ีใช้ในอาคาร 

สรุป 

การออกแบบไม่ให้เกิดมลพิษทางแสง ซึ่งท าให้ท้องฟ้าสว่างในเวลา

กลางคืน (Sky Glow) จะต้องให้ความส าคัญกับการเลือกโคม โดยเลือกโคมท่ีมี

การก าบังแสงไม่ให้แสงส่องขึ้นบน  ซ่ึงดูได้จากค่า Uplight (U) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของค่า BUG โดยเลือกโคมท่ีค่า U ต่า ส่วนการป้องกันแสงจากท่ีต้ังโครงการ

ส่องไปรบกวนท่ีดินข้างเคียง ก็สามารถพิจารณาจาก Backlight (B) และค่า 

Glare (G) ของโคมท่ีระยะห่างของโคมจากเขตท่ีดินและความสูง รวมท้ังเลือก

ให้เหมาะสมกับลักษณะ Lighting Zone ของท่ีต้ัง ว่ามีสภาพแสงโดยรอบสว่าง

มากน้อยเพียงใด 

เอกสารอ้างอิง 

International Dark Sky Association (IDA). Outdoor Lighting Basics. 

Available from https://www.darksky.org/our-

work/lighting/lighting-for-citizens/lighting-basics/ 

BUG Ratings of LED Parking Lot Lights. Available from 

https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-

Lot-Lights_ep_73-1.html 

Clanton, Nancy . A Model for Outdoor Lighting Ordinances. Available 

from https://www.archlighting.com/products/a-model-for-

outdoor-lighting-ordinances_o 

U.S. Green Building Council. LEED Reference Guide for Building Design and 

Construction V4. Washington : 2013.  

 

 

 

https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-citizens/lighting-basics/
https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-citizens/lighting-basics/
https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html
https://www.ledlightexpert.com/BUG-Ratings-of-LED-Parking-Lot-Lights_ep_73-1.html
https://www.archlighting.com/author/nancy-clanton
https://www.archlighting.com/author/nancy-clanton
https://www.archlighting.com/products/a-model-for-outdoor-lighting-ordinances_o
https://www.archlighting.com/products/a-model-for-outdoor-lighting-ordinances_o
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8.  การเลือกวัสดุ 
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8.1  การเลือกใช้วัสดุที่มีปรมิาณสารอินทรย์ีระเหยง่ายต่า 

  

สารอินทรย์ีระเหยง่าย (Volatile Organic Compound, VOC) หมายถึง 

กลุ่มสารท่ีสามารถระเหยเป็นไอได้ง่ายและกระจายไปในอากาศท่ีอุณหภูมิและ

ความดันปรกติ มีความเป็นพิษท่ีอันตรายต่อผู้ท่ีอยู่อาศัยในอาคาร รวมท้ังช่างท่ี

ท างาน  

วัสดุท่ีมักอยู่ในขอบเขตการประเมินสารอินทรย์ีระเหยต่า ส่วนใหญ่จะ

ได้แก่วัสดุดังน้ี 

        1)   สีทาภายในและสารเคลือบผิวท่ีทาในท่ีก่อสรา้ง 

        2)   กาว (Adhesive) ท่ีใช้ภายใน และวัสดยุาแนว (Sealants) 

        3)   พ้ืน ซึ่งรวมพ้ืนหลายชนิด เชน่ พื้นไม้ Engineered Wood พ้ืนพรม 

พ้ืนกระเบ้ือง ท่ีมีแรผ่สมฯ 

        4)   ไม้ประสาน (Composite Wood) 

        5)   เพดาน ผนัง  

6)   ฉนวนกันความรอ้น ฉนวนกันเสียง    

ในกรณีท่ีขอบเขตงานรวมงานเฟอรนิ์เจอร ์ก็จะน ามารวมประเมินด้วย 

ส่วนสีภายนอกอาคาร เกณฑ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ประเมิน เพราะเน้นท่ีคุณภาพ

อากาศในอาคารเป็นหลัก จะมีในบางเกณฑ์ ของ LEED ประเภทโรงเรยีนและ

สถานพยาบาล ก็จะประเมินสีภายนอกอาคารด้วย  

การใช้วัสดุท่ีมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่า ในบางมาตรฐานก็จะถือว่า

ส าคัญมาก จึงก าหนดให้เป็นเกณฑ์บังคับ เช่น WELL จะเป็นเกณฑ์บังคับว่า ค่า 

TVOC (Total Volatile Organic Compound) ในอาคารจะต้องน้อยกว่า 500 

ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจวัดอากาศในอาคารจรงิท่ีออกแบบ 

ส่วนใน Green Mark ของประเทศสิงคโปร ์ก็ก าหนดเป็นเกณฑ์บังคับ

เช่นกัน โดยต้องใช้สีทาภายในรวมสีรองพ้ืน เป็นสีประเภท Low VOC ไม่ต่ากว่า 

90% ของพ้ืนท่ีผนังท้ังหมด โดยผลิตภัณฑ์ท่ีใช้จะต้องได้รับการรับรองจาก

องค์กรของประเทศสิงคโปร ์ 

ส าหรบั LEED น้ัน ก าหนดให้การเลือกใช้วัสดุ Low VOC ยังเป็นเพียง

เกณฑ์เลือกท า วิธีการประเมินก็จะใช้การพิจารณาค่าขีดจ ากัดของ VOC ท่ีมีอยู่
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ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (VOC Content Limits) และค่า VOC ท่ีผลิตภัณฑ์น้ัน

ปลดปล่อยออกมา (VOC Emission) เปรียบเทียบระหว่างค่ามาตรฐานท่ี

ยอมรบั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานขององค์กรในประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น 

California Department of Public Health (CDPH) Standard เป็นต้น ในการ

คิดคะแนนก็ใช้การค านวณหารอ้ยละของพ้ืนท่ี พ้ืน เพดาน ผนัง ฉนวนกันความ

ร้อน ฉนวนกันเสียง เฟอร์นิเจอร์ สีทาภายนอก (เฉพาะสถานพยาบาลและ

โรงเรยีน) ซ่ึงมีค่า VOC ผ่านเกณฑ์ และน ามาเปรยีบเทียบกับตารางเป็นคะแนน

ท่ีได้รบั 

 

 

รูปที ่8.1-1  พ้ืนท่ีได้เครือ่งหมาย floor score เป็นพ้ืนซ่ึงมีค่า VOC Emission 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(ท่ีมา: http://www.kahrsgroup.com/en/media/cision-detail-page/?cisionid=1901778) 

 
 

ส่วนเกณฑ์ TREES ก็ก าหนดเพียงให้เป็นเกณฑ์เลือกท า และสามารถ

ใช้วัสดุท่ีได้ฉลากเขียวของไทยได้ นับว่าเหมาะสมกับบรบิทของประเทศ และท า

ให้ผู้ออกแบบสามารถหาวัสดุได้ง่าย และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  

แต่บางรายการก็ใช้มาตรฐานต่างประเทศ ซ่ึงคล้ายกับท่ี LEED ก าหนดได้

ด้วย  เช่น       

วัสดุยาแนว ใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และวัสดุรองพ้ืนท่ีใช้ภายใน

อาคาร ท่ีมีค่า VOC ต่ากว่าท่ีก าหนดไว้ โดยต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน South 

Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule # 1168  

http://www.kahrsgroup.com/en/media/cision-detail-page/?cisionid=1901778
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        สแีละวสัดุเคลือบผิว          

1)   จะต้องได้รบัการรบัรองฉลากเขยีว หรอื 

        2)  จะต้องเปน็ไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปน้ี 

 สีวัสดุเคลือบผิวและรองพ้ืนท่ีใช้กับผนังและฝ้าเพดาน  ต้องมี

ปรมิาณสารอินทรย์ีระเหยง่ายท่ีเป็นพิษไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดใน Green Seal 

Standard GS-11, Paints, Coatings, Stains, and Sealers. First Edition, 

May 20, 1993 คือ Flats : 50 g/L และ Non-Flats : 150 g/L 

 

 

รูปที ่8.1-2  Green Seal GS-11 มาตรฐานเก่ียวกับสีและวัสดุเคลือบผิว 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(ที่มา: https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11) 

 

 

รูปที ่8.1-3  ฉลากเขียวของมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
ให้การรบัรองสีทาอาคาร 

(ท่ีมา: https://www.builk.com/th/) 

https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11
https://www.builk.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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 สีป้องกันการผุกร่อนและเป็นสนิม  ต้องมีปรมิาณสารอินทรย์ี

ระเหยง่าย (VOC Content) ไ ม่ เ กิน  250 g/L ตาม ท่ีระบุใน Green Seal 

Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, Second Edition, January 7, 

1997 

 วารนิ์ช (Varnish) ใส ส าหรบัไม้เคลือบเงาพ้ืน ตกแต่งรอยเปื้อน

และเชลแล็กท่ีใช้กับวัสดุภายใน ต้องมีปรมิาณสารอินทรย์ีระเหยง่าย ไม่เกินท่ี

ระบุใน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 

1113, Architectural Coatings, on January 1, 2007 

พรม เป็นพรมและแผ่นรองพรม ท่ีได้รบัการรบัรองจาก Carpet and 

Rug Institute’s (CRI) Green Label Plus Program หรอื NFS / ANSI 

Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet Assessment หรอื มาตรฐาน

อ่ืนท่ีเทียบเท่า  

 

รูปที ่8.1-4  พรมและแผ่นรองพรม (Cushion)  
ท่ีได้รบัการรบัรอง Green Label Plus ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(ที่มา: https://otrasteel.blogspot.com/2017/12/30-cri-green-label-plus.html) 
 
 

ผลิตภัณฑ์ประกอบขึ้นจากไม ้และวสัดทุดแทนจากพชื ต้องไม่มี

ส่วนผสมของ ยูเรยีฟอรม์าลดีไฮด์ (Urea-formaldehyde resins) ท้ังในเน้ือ

ของวัสดแุละวัสดปุระสาน หรอืใช้วัสดผุสาน ระดับ E0 (มาตรฐานการใช้สาร

ฟอรม์าลดีไฮด์ แบ่งเปน็ 3 ระดับ คือ E2, E1 และ E0 โดย E0 หมายถึง ไรส้าร

ฟอรม์าลดีไฮด์)  

 

https://otrasteel.blogspot.com/2017/12/30-cri-green-label-plus.html
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รูปที ่8.1-5  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีส่วนผสมของยูเรยีฟอรม์าลดีไฮด์ 
(Urea-formaldehyde resins) 

(ที่มา: https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11) 

 

การวิเคราะห์ 

 การหาวัสดุท่ีประกอบขึ้นจากไม้ท่ีไม่มียูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จะหาได้

ค่อนข้างหายาก ภายหลัง LEED ก็มีการเพ่ิมเกณฑ์ให้ใช้ Ultra-Low-Emitting 

Formaldehyde Resin ได้ด้วย (USGBG, LEED BD+C v.4, p.661) คือ ยังมี

ยูเรยีฟอรม์าลดีไฮด์ ได้แต่น้อยมาก 

สรุป 

 หลักการเลือกใช้วัสดุ คือ การเลือกวัสดุท่ีมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่า 

เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละมาตรฐาน

อาคารเขียว ว่าต้องเป็นวัสดุท่ีได้รบัฉลากประเภท Eco-Label จากองค์กรใด 

ส าหรบัฉลากเขียวของประเทศไทยปัจจุบันให้การรบัรองสีและวัสดุก่อสรา้งอีก

หลายชนิด แต่ส าหรบัแผ่นไม้ขึ้นรูปท่ีไม่มียูเรยีฟอรม์าลดีไฮด์ท่ีผลิตในประเทศ

ไทยยังหาได้ไม่มากนัก และบางครั้งผู้ผลิตก็ไม่มีข้อมูลส่วนน้ียืนยันให้กับ

ผู้ออกแบบ 

 

https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11
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เอกสารอ้างอิง  

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการ

สารอินทรย์ีระเหยง่าย. เข้าถึงได้จาก 

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=513 

GS-11 Paints And Coatings. Available from 

https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11 

U.S. Green Building Council. LEED Reference Guide for Building 

Design and Construction V4. Washington : 2013.  

 

 

 

  

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=513
https://www.wbdg.org/ffc/green-seal/standards/gs-11
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8.2  การเลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่า 
 

ความต้องการวัสดุในการก่อสรา้ง ท าให้เกิดการน าทรพัยากรใหม่มาใช้ 

ต้ังแต่ การขุด การขนส่ง การผลิตในโรงงาน ซ่ึงต้องใช้พลังงาน ใช้น้า เกิดขยะ 

และมลพิษอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากมาย ดังน้ัน แนวคิดของ

อาคารเขียวจึงต้องการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนกับการ

ออกแบบท่ีเลือกใช้วัสดุท่ีมีส่วนผสมของวัสดุรไีซเคิล (Recycled Content)  

การคิดคะแนนก็เป็นการหารอ้ยละของน้าหนักของวัสดุรไีซเคิลท่ีเป็น

ส่วนผสม แล้วมาคูณกับราคาของวัสดุน้ัน และน ามูลค่าของวัสดุรไีซเคิลท่ีใช้มา

เปรยีบเทียบกับราคาของวัสดุท้ังหมดในโครงการ หากมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เชน่ 5% หรอื 10% ก็จะได้รบัคะแนน 1 หรอื 2 คะแนน เป็นต้น 

ส าหรบัการพิจารณาวัสดุรไีซเคิล ใน LEED จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

Pre-Consumer Recycled Content และ  

Post-Consumer Recycled Content  ซ่ึงจะได้รบัคะแนนท่ีต่างกัน 

คือ วัสดุ ท่ี มี  Post-Consumer Recycled Content จะได้คะแนนมากกว่า 

เพราะถือว่าให้ประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อมมากกว่า เม่ือพิจารณาในตลอดช่วง

อายุของผลิตภัณฑ์ 

แต่การพิจารณาว่าส่วนผสมท่ีมีอยู่น้ัน เป็น Pre-Consumer หรอื Post-

Consumer บางครั้งก็เป็นปัญหาท่ีอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันได้ ท้ังผู้ผลิต  

ผู้เลือกใช้วัสดุ และผู้พัฒนาเกณฑ์  

Pre-Consumer Recycled Content คือ การพิจารณาว่าส่ิงท่ีน ามา

ผสมน้ันเคยใช้มาก่อนหรือไม่ โดยผู้ใช้ท่ีเป็นเป้าหมายในการผลิตวัสดุหรือ

ผลิตภัณฑ์น้ัน เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีผลิตมาเหลือในขบวนการผลิตและ

ไม่ได้ขายน ามารไีซเคิล จะเป็น Pre-Consumer Recycled Content 

แต่ถ้าของน้ันผ่านการใช้มาแล้ว เช่น พรมเก่าใช้แล้วน ากลับมารไีซเคิล

ในพรมใหม่จะถือเป็น Post-Consumer Recycled Content  

แต่บางครั้งผู้ผลิตหรือผู้เลือกใช้ก็อาจจะไม่แน่ใจในการพิจารณา 

เช่น  การผลิตแผ่นยิปซัมท่ีน ายิปซัมจากแบบหล่อสุขภัณฑ์มาใช้จะไม่ถือว่าเป็น 

Post-Consumer Recycled Content เพราะผู้ ใ ช้ ท่ี เป็น  End Users  ของ
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ขบวนการผลิตสุขภัณฑ์ คือ ผู้ใช้โถสุขภัณฑ์ ไม่ได้ใช้แบบหล่อสุขภัณฑ์ ดังน้ัน 

แบบหล่อจึงยังไม่ใช่ Post-Consumer Recycled Content เป็นต้น  

ดังน้ันการประเมินวัสดุของ TREES ซ่ึงไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องเป็น 

Recycled Content แบบไหน ในการน ามาคิดมูลค่า ท าให้มีความง่ายและ

สะดวกในการหาข้อมูล  

 

  

รูปท่ี 8.2-1  เครือ่งหมายรบัรอง Pre-Consumer Recycled Content  
และ Post-Consumer Recycled Content  

(ท่ีมา: http://www.verus-co2.com/RecycledContentCert.htm) 

 
 

ต่อมาใน  LEED v.4 ไ ด้ เป ล่ียนวิ ธีการ พิจารณาผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมของวัสดุใหม่ โดยเห็นว่าการใช้ Recycled Content เป็นการ

พิจารณาในมิติเดียว จึงเปล่ียนเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนคุณสมบัติด้าน

ผลกระทบในหลาย มิ ติมากขึ้ น  โดยการใช้  Environmental Product 

Declaration (EPD) โดยจะให้คะแนนถ้าผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุท่ีมีข้อมูล EPD 

ได้อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 5 ราย 

Environmental Product Declaration (EPD) คือ ข้อมูลการแสดง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของวัสดุ ซ่ึงรวมต้ังแต่ 

1. ข้ันการขุด หรอื วิธีท่ีได้มาซ่ึงวัตถุดิบ 

2. ข้ันการขนส่งมาโรงงานผลิต  

3. ข้ันการผลิต 

4. ข้ันการขนส่งไปยังผู้บรโิภค 

5. ข้ันการบรโิภค หรอื ใช้งาน 

6. ข้ันก าจัดท้ิง 

http://www.verus-co2.com/RecycledContentCert.htm
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แต่ข้อมูล EPD ท่ีต้องการตามเกณฑ์ของ LEED ครอบคลุมแค่ข้ันท่ี 1-3 

ต้ังแต่ข้ันขุดวัตถุดิบ จนถึงข้ันผลิตเสรจ็ในโรงงาน (cradle to gate scope)  

EPD สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) Product-Specific Declaration เป็นข้อมูลของของผลิตภัณฑ์ 

(Product) ท่ีมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่ไม่ได้ท าตาม Product 

Declaration Rule (PCR) ซ่ึงเป็นข้อก าหนดในการประเมิน LCA ส าหรบัวัสดุ

ประเภทน้ัน มีการด าเนินงานตาม ISO 14044 โดยอาจจะมี Third Party ให้

การรบัรองหรอืไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์ในประเภทน้ีจะมีค่าเท่ากับ ¼ ของผลิตภัณฑ์ 

2) Industry Wide (Generic) Declaration  เป็นข้ อ มูล  EPD ใน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น ซีเมนต์ 

เซรามิก แผ่น MDF เป็นต้น โดยประเมินตาม PCR และ มี  Third Party 

ตรวจสอบ PCR และท า LCA ตามมาตรฐาน ISO ท่ีก าหนด และมี Third Party 

ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน EPD แต่ข้อมูล EPD ไม่ใช่ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ

ท่ีก าลังพิจารณา ประเภทน้ีจะมีค่าเท่ากับ ½ ของผลิตภัณฑ์ 

3) Product-Specific Type III Declaration เป็นข้อมูล EPD ของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีก าลังพิจารณาโดยตรง ผลิตภัณฑ์เดียว มี PCR และมี Third Party 

ท่ีตรวจสอบ PCR ได้ท า LCA ตามมาตรฐาน ISO ท่ีก าหนด และ มี Third Party 

รบัรอง EPD ของผลิตภัณฑ์น้ัน ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีจะมีค่าเท่ากับ 1 ผลิตภัณฑ์ 

 ดังน้ัน จะเห็นว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี EPD ประเภทท่ี 2 เพียงอย่าง

เดียว จะต้องหาใช้วัสดุท่ีมี EPD ให้ได้ถึง 40 ผลิตภัณฑ์ จึงจะได้คะแนน ซ่ึง

น่าจะยากมาก ส าหรบัวัสดุในประเทศไทย  
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รูปที ่8.2-2  ตัวอย่างไม้ท่ีมี EPD รบัรองโดย Third Party 

(ที่มา: https://lunawood.com/environmental-product-declaration/) 
 

 

รูปที ่8.2-3  ตัวอย่าง EPD ประเภทท่ี 2 ของอุตสาหกรรมซีเมนต์จากขี้โลหะ  
(Slag Cement)  

https://lunawood.com/environmental-product-declaration/
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รูปที ่8.2-4  ตัวอย่าง EPD ประเภทท่ี 3 แสดงข้อมูลของพรมรุน่หน่ึง  

 

ข้อมูลผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีแสดงใน EPD ส่วนใหญ่ จะ

ประกอบด้วย 

 ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming 

Potential) ซ่ึงจะแสดงในหน่วย คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) 

 การท าลายโอโซนช้ันสตราโตรสเฟยีร ์(Depletion of 

Stratropheric Ozone Layer) หน่วย: kg CFC-11 

 ความเป็นกรด (Acidification) ในดินและนา้ หน่วย: moles H+ 

หรอื kg SO2 

 การเติบโตของสาหรา่ยในนา้มากเกินควร (Eutrophication) 

หน่วย: kg nitrogen (kg N) หรอื kg phosphate (kg PO4) 

 การเกิดโอโซนในช้ันโทรโปรสเฟยีรคิ (Formation of 

Tropospheric Ozone) หน่วย: kg NOx หรอื kg ethene และการใช้พลังงาน

ส้ินเปลือง หน่วย: MJ 

ระบหุมายเลข ISO ทีใ่ช ้

ในการประเมนิ LCA 
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รูปที ่8.2-5  ตัวอย่างข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน EPD ประเภทท่ี 3 

(ท่ีมา: https://www.owenscorning.com/en-us/literature/green-and-sustainability) 

 

การแสดงข้อมูลผลกระทบใน EPD ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเปรยีบ

เหมือนข้อมูลท่ีแสดงในส่วนประกอบอาหาร ว่ามีสารอาหารอะไรอยู่บ้าง ไม่

สามารถท าให้ผู้ออกแบบ หรอื ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจอะไรได้มาก ว่าผลิตภัณฑ์น้ันดี

หรอืไม่ดี จึงได้เกิดมีการพัฒนาสรา้งฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยการน า EPD ของ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประเภทท่ี 3 ซ่ึงมีหน่วยงานให้การรบัรองแล้ว มาเปรยีบเทียบ

กันเป็นฐานข้อมูล จัดท าเป็นโปรแกรมคอมพิเตอร ์เพ่ือให้ผู้ออกแบบสามารถ

เปรียบเทียบ Embodied Carbon ของผลิตภัณฑ์ย่ีห้อต่าง ๆ จากข้อมูลใน 

EPD  

Embodied Carbon หมายถึง พลังงานสะสม ท่ีเกิดขึ้นในขบวนการ

ต้ังแต่ขุดวัตถุดิบ ขนส่ง ผลิตในโรงงาน การบ ารุงรกัษา รือ้ถอน จนเลิกใช้งาน 

องค์กร Architecture 2030 ได้ท ารายงานและประเมินว่า ในปี ค.ศ. 2050 

Embodied Carbon มีสัดส่วนสูงถึงประมาณครึง่หน่ึงของคารบ์อนไดออกไซด์

ท่ีปลดปล่อยจากอาคารท่ีก่อสรา้งใหม่ เพราะการออกแบบอาคารจะพัฒนาจน

ใช้พลังงานในข้ันการใช้งานลดลงมากแล้ว แต่การผลิตวัสดุถ้ายังไม่ปรบัปรุงก็

จะยังคงใช้พลังงานสูงท าให้สัดส่วนของ Embodied Carbon เม่ือเปรยีบเทียบ

แล้วสูงขึ้น  

 

 

https://www.owenscorning.com/en-us/literature/green-and-sustainability


 

อาคารเขียว  225 

โปรแกรม EC3 Calculator (Embodied Carbon In Construction 

Calculator) ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรี ท่ี พัฒนาโดยบริษัท Skanska และ C 

Change Lab โดยความร่วม มือ กับพันธมิตรจ านวนมากเช่น  Carbon 

Leadership Forum, American Institute of Architects, Autodesk ไ ด้ท า

โปรแกรม EC3 Calculator เพ่ือให้ผู้ออกแบบสามารถน าอาคารท่ีออกแบบใน

ระบบ BIM มาวิเคราะห์หา Embodied Carbon ได้ต้ังแต่ข้ันออกแบบ และการ

เลือกสเปกวัสดุ ในโปรแกรมดังกล่าวจะรวมวัสดุในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ท่ีมี 

EPD ประเภท 3 มาไว้ในฐานข้อมูล และผู้ออกแบบสามารถดูได้ว่า วัสดุย่ีห้อ

และรุน่ท่ีก าลังจะเลือก อยู่ในช่วงประมาณเปอรเ์ซ็นไทล์ท่ีเท่าใด เปรยีบเทียบกับ

วัสดุประเภทเดียวกันของบริษัทอ่ืน ซ่ึงก็ดูจะเป็นวิธีท่ีท าให้ผู้ผลิตวัสดุท่ีมีค่า 

Embodied Carbon สูงอาจจะต้องคิดปรบัปรุงการผลิต มิฉะน้ันแล้วผู้ออกแบบ

อาจจะไม่เลือกใช ้

 

 

รูปที ่8.2-6  การวิเคราะห์ Embodied Carbon จาก EPD ของผลิตภัณฑ์  

โดยใชโ้ปรแกรม EC3 

(ท่ีมา: https://adsknews.autodesk.com/news/embodied-carbon-in-construction-calculator) 

 

https://adsknews.autodesk.com/news/embodied-carbon-in-construction-calculator
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แนวคิดของการใช้ Embodied Carbon เปน็ตัวชี้วัดในการประเมินน้ี ก็

มีการใช้ใน เกณฑ์ของ Green Mark ด้วย โดยการใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้เอง 

คือ BCA Carbon Calculator และให้คะแนนกับการคิด Carbon Emission ใน

ระดับวัสด ุและในระดับคิดท้ังอาคาร 

 ส าหรบัเกณฑ์อาคารเขียว TREES ก็ใช้การพิจารณาจากการเลือกวัสดุ 

ท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตมีการเผยแพรข้่อมูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (แต่ยังไม่มี 

Third Party ตรวจสอบ) ได้ ซ่ึงก็นับว่าเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน 

การวิเคราะห์และสรุป 

 การใช้ข้อมูล EPD เปน็ตัวช้ีวัดในการเลือกวัสดุน้ัน อาจจะยังไม่เหมาะ

กับบรบิทของสังคมไทยเวลาน้ี เพราะผูอ้อกแบบและผู้ผลิตวัสดุจ านวนมากยัง

ไม่รูคุ้้นเคยว่า EPD คืออะไร ผู้ผลิตวัสดุบางรายอาจจะรูจั้ก EPD ก็ยังเห็นวา่การ

จัดท าขอ้มูล EPD ส าหรบัผลิตภัณฑ์ ประเภทท่ี 3 น้ัน มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และการ

รบัรอง EPD ก็ยังมีการหมดอายุ  

 วัสดุท่ีมีขอ้มูล EPD ส่วนใหญ่จึงเป็นวสัดุจากต่างประเทศ และ EPD ก็

ไม่ได้แสดงว่าวสัดน้ัุนดี หรอืไม่ดี หากไม่มีข้อมูลท่ีสามารถเปรยีบเทียบกับวัสดุ

ในประเภทเดียวกัน  

การใช้ข้อมูลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีองค์กรในประเทศไทยรบัรอง 

เช่น การใช้ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน ก็น่าจะมีความเหมาะสมกับบริบทใน

ปัจจุบัน  แม้ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในหลาย

ด้านเท่ากับ EPD เแต่การพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ การสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตด้วย โดยมีการใช้

ตัวช้ีวัดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ท่ีมีความยากง่ายในการจัดท า

ข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอน 

        ในการด าเนินงานผู้ออกแบบจะต้องท าความเข้าใจ เก่ียวกับเง่ือนไขใน

การประเมินหรือคิดคะแนนจากวัสดุท่ีเลือกใช้ ตามข้อก าหนดในมาตรฐานท่ี

ก าลังออกแบบโดยละเอียด 
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9.  บทสรุป 
 

จากบทต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่อาคารเขยีวแม้จะมี

เป้าหมายท่ีรว่มกัน คือ การมุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีประกอบด้วย ความย่ังยืน

ทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ แต่วา่ในแต่ละระบบอาคารเขียว

อาจจะให้นา้หนักในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกัน โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบใน

ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. การเปรยีบเทียบภาพรวมของเกณฑแ์ต่ละระบบ  

การเปรยีบเทียบภาพรวมในท่ีน้ี เปน็การวเิคราะห์ส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น

ของเกณฑ์อาคารเขยีวประเภทอาคารสรา้งใหม่ของแต่ละระบบซ่ีงสะท้อนจาก

ข้อท่ีมีการให้คะแนนมากกว่าข้ออ่ืน ๆ และเกณฑ์ท่ีไม่มีในระบบอาคารเขียวอ่ืน 

ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี  

ระบบ LEED BD+C เปน็ระบบท่ีให้คะแนนในหมวดพลังงานมากท่ีสุด 

(30%) (รูปท่ี 9-1) รองลงมาจะเปน็การเลือกท่ีต้ังท่ีใกล้ระบบขนส่งมวลชน มีส่ิง

อ านวยความสะดวกพรอ้มเพ่ือลดการเดินทางโดยรถยนต์ ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ี

เก่ียวกับการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยหมวด

คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร จะเปน็หมวดท่ีส าคัญรองลงมาจากหมวด

พลังงาน เช่นกัน โดยเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุใน LEED v4 จะหาวัสดุได้ยากใน

บรบิทของประเทศไทย LEED ส าหรบัอาคารสรา้งใหม่ เปน็ระบบการรบัรองท่ี

ไม่มีการหมดอายุ 
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รูปที ่9-1  การแบ่งหมวดและระดับคะแนนของ LEED BD+C v4 

 
ระบบ WELL จะเน้นท่ีคุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร  จึงมี

เน้ือหาท่ีเข้มข้นในเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับคุณภาพอากาศ สภาวะสบายเชิงอุณหภาพ 

สภาวะสบายด้านการมองเห็น ด้านเสียง การเลือกใช้วัสดุท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ 

โดยเน้ือหาส่วนหน่ึงจะไม่เก่ียวข้องกับการออกแบบอาคาร เช่น คุณภาพอาหาร 

สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีจัดให้พนักงานเพ่ือให้มีสุขภาพดี เหมาะท่ีจะใช้คู่กับเกณฑ์

อาคารเขียวท่ีเน้นด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็นเกณฑ์ท่ีมีระยะเวลาการ

รบัรองเพียง 3 ปี 

ระบบ Green Mark NRB เป็นระบบท่ีเน้นท้ังด้านพลังงานและคุณภาพ

ของสภาพแวดล้อมในอาคาร (รูปท่ี 9-2) แต่ละหมวดจะมีคะแนนท่ีไม่ต่างกัน

มาก เกณฑ์มีความเข้มข้น และยังมีจุดเด่นท่ีมีเกณฑ์เก่ียวกับการระบายอากาศ

ธรรมชาติ สะท้อนการเป็นเกณฑ์ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น (Tropicality) มี

เน้ือหาครอบคลุมถึงขบวนการออกแบบท่ีใช้ BIM การเลือกคุณสมบัติของ

ทีมงาน มีการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ เอง เช่น การระบายอากาศ สีทาอาคาร 

โดยไม่ใช้มาตรฐานของต่างประเทศ และการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือพรอ้มในการ

ตรวจวัดและพิสูจน์ผล เป็นเกณฑ์ท่ีมีระยะเวลาการรบัรองเพียง 3 ปี ซ่ึงอาคาร

ส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปรก็์จะขอการรบัรองต่อเน่ือง และบางทีก็ได้ระดับสูง
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รูปที ่9-2  การแบ่งหมวดและระดับคะแนนของ Green Mark NRB : 2015 

 

ระบบ TREES ให้ความส าคัญกับด้านพลังงานมากกวา่หมวดอ่ืน ๆ (รูป

ท่ี 9-3) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร และผังบรเิวณและ

ภูมิทัศน์ ซ่ึงมีคะแนนใกล้เคียงกัน โดยหมวดสภาพแวดล้อมในอาคารจะรวม

เรือ่ง คุณภาพอากาศ แสง สภาวะสบาย แต่ไม่มีเกณฑ์เก่ียวกับเรือ่งเสียง เกณฑ์

ต่าง ๆ เชน่ วัสดุ ได้ปรบัให้ใช้ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย ระบบ 

TREES ประเภทอาคารสรา้งใหม่ เป็นการรบัรองท่ีไม่มีการหมดอายุ 

 

รูปที ่9-3  การแบ่งหมวดและระดับคะแนนของ TREES-NC v1.1 
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ระบบ DGNB ประเภทอาคารสรา้งใหม่ เป็นระบบท่ีมีเกณฑ์บังคับน้อย 

ใช้ระบบเปอรเ์ซ็นต์ แบ่งเป็นเปอรเ์ซ็นต์ทางด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม เท่ากัน  (รูปท่ี 9-4) โดยมีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเกณฑ์ Life 

Cycle Assessment ในหมวดส่ิงแวดล้อม และเกณฑ์ Life Cycle Cost ใน

หมวดเศรษฐกิจสูง เป็นระบบท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมใน

อาคารท่ีมีรายละเอียดมากและมีลักษณะเด่น คือ การพิจารณา Overall 

Performance โดยการรบัรองจะใช้เปอรเ์ซ็นต์ข้ันต่า ในหมวดย่อยประกอบด้วย 

ระบบ DGNB ประเภทอาคารสรา้งใหม่ เป็นการรบัรองท่ีไม่มีการหมดอายุ 

 
รูปที่ 9-4 การแบ่งหมวดและระดับคะแนนของระบบ DGNB 

 

2. การเปรยีบเทียบเกณฑ์บังคับของแต่ละระบบอาคารเขียว  

เกณฑ์บังคับของแต่ละระบบอาคารเขียว ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีสะท้อนการ

ให้ความส าคัญของระบบอาคารเขียวน้ัน ๆ เม่ือน าเกณฑ์บังคับของระบบ

ประเมินอาคารเขียวประเภทการก่อสรา้งอาคารใหม่ (ประเภทส านักงาน) ของ

ท้ั ง  5 ร ะบบ  คื อ  LEED, WELL, Green Mark, TREES, แล ะ  DGNB ม า

เปรยีบเทียบกัน พบว่า มีเกณฑ์บังคับท่ีมีตรงกันในทุกระบบ เพียงเกณฑ์เดียว 

คือ  อัตราการระบายอากาศขั้นต่า  (ตารางท่ี 9-1) โดยจะมีการอ้างอิง

มาตรฐานท่ีแตกต่างกันไป คือ  
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 LEED v4 ใช้ ASHRAE 62.1-2010 หรือ EN 15251-2007 และ 

EN 13779-2007 

 WELL v1 ใช้ ASHRAE 62.1-2013 ส่วนใน WELL v2 มีหลาย

ทางเลือก คือ ใช้มาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 หรอื เวอรช่ั์น

ท่ีใหม่กว่า (มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ ใช้ 

EN15251-2007 รว่มกับ EN 16798-3: 2007  (มาตรฐานยุโรป) 

หรอื ใช้ AS 1668.2-2012 (มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย) 

หรอื ใช้ CIBSE Guide A (มาตรฐานของประเทศอังกฤษ) 

 Green Mark NRB: 2015 ใช้กฎหมายของประเทศสิงคโปร ์ SS 

55 : 3 2016 Code of Practice for Air-Conditioning and 

Mechanical Ventilation in Buildings  

 TREES NC v1.1 ใช้กฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทย 

และ  มาตรฐาน วสท.   (วสท.-3010) หรือ ทางเลือกท่ีใช้  

ASHRAE 62.1-2007 

 DGNB ใช้มาตรฐาน EN 15251-2007  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ในทุกระบบอาคารเขียว อัตราการระบายอากาศเปน็

เรือ่งท่ีส าคัญมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร การออกแบบ

ให้ประหยัดพลังงานด้วยวิธีลดการน าอากาศบริสุทธิ์ท่ีเข้ามาระบายจึงไม่ใช่

แนวทางท่ีดีในการออกแบบอาคารเขียว 
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ตารางที่ 9-1   การเปรยีบเทียบเกณฑ์บังคับของแต่ละระบบ 

สีฟา้ เกณฑ์ประหยัดน้า สีส้ม เกณฑ์ประหยัดพลังงาน สีแดง เกณฑ์ด้านคุณภาพ

อากาศในอาคาร 

ข้อเกณฑ์บังคับ LEED 
v4 

WELL 
v1 

GREEN MARK 
NRB:2015 

TREES 
v1.1 

DGNB 
V 2020 

การบรหิารจัดการอาคาร 
   

  BM P1 
 

การหลีกเล่ียงที่ต้ังที่ไม่เหมาะสม 
   

SL P1 
 

การลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ซึง่มี
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

   
SL P2 

 

การป้องกันผลกระทบจากการ
ก่อสรา้ง 

SS 
  

EP P1 
 

การมีที่จอดรถจักรยาน 
  

P.03 
  

การประหยัดนา้ภายนอกอาคาร WE 
    

การประหยัดนา้ภายในอาคาร WE 
 

P.07 
  

การติดมิเตอรน์้าประจ าอาคาร WE 
    

การตรวจคุณภาพงานระบบ  
(Commissioning) โดยบุคคลที่ 3 

EA 
  

EA P1 
 

การประหยัดพลังงานขั้นต่า EA 
  

EA P2 
 

การติดเครือ่งมอืถาวรส าหรบั 
M&V Chiller 

  
P.14 

  

การถ่ายเทความรอ้นผ่านผนังและ
หลังคา 

  
P.01 

  

การอับอากาศและรัว่ซึม 
  

P.02 
  

ประสิทธภิาพของระบบปรบั
อากาศและส่วนประกอบ 

  
P.04 

  

ประสิทธภิาพของระบบแสงสว่าง
และการควบคุม 

  
P.05 

  

ประสิทธภิาพลิฟต์ 
  

P.06 
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ข้อเกณฑ์บังคับ LEED 
v4 

WELL 
v1 

GREEN MARK 
NRB:2015 

TREES 
v1.1 

DGNB 
V 2020 

การติดมิเตอรไ์ฟฟ้าประจ าอาคาร EA 
 

P.15 
  

สารท าความเย็นในระบบปรบั
อากาศ 

EA 
 

P.12 
  

มีห้องเก็บขยะรไีซเคิล MR 
  

EP P2 
 

การวางแผนจัดการขยะก่อสรา้ง MR 
    

อัตราการระบายอากาศขัน้ต่า EQ 03 P.09 IE P1 SOC 1.2 

การควบคุมควันบุหรี ่ EQ 02 
   

คุณภาพแผ่นกรองอากาศ 
 

05 P.10 
  

ค่า TVOC และฟอรม์าลดีไฮด์ 
หรอื VOC 

 
01, 
04 

P.11 
 

SOC 1.2 

ความส่องสว่างในอาคาร 
 

53 
 

IE P2 
 

การออกแบบส าหรบัคนทุกวัย 
 

72 
  

SOC 2.1 

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
    

TEC 1.1 

สภาวะสบาย 
 

76 P.08 
  

ระดับเสียงรบกวนจากภายในห้อง
เครือ่ง 

 
75 P.13 

  

เสียงรบกวนจากนอกอาคาร 
 

74 
   

การควบคุมเชื้อรา 
 

06 
   

การควบคุมมลพิษระหว่าง 
การก่อสรา้ง 

 
07 

   

ระบบดักฝ ุ่นทางเขา้ 
 

08 
   

แผนงานการท าความสะอาด 
 

09 
   

การจัดการแมลงและสตัว์รบกวน 
 

10 
   

การจัดการความชื้น 
 

12 
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ข้อเกณฑ์บังคับ LEED 
v4 

WELL 
v1 

GREEN MARK 
NRB:2015 

TREES 
v1.1 

DGNB 
V 2020 

การใช้แสงธรรมชาติและควบคุม
แสงจ้า 

 
54-56 

   

คุณภาพน้าด่ืม 
 

30-34 
   

การจัดการด้านโภชนาการ 
 

38-45 
   

การออกแบบบันได 
 

64 
   

การจัดโปรแกรมให้ออกก าลังกาย 
 

65 
   

เฟอรนิ์เจอรเ์หมาะกับสรรีะ 
 

73 
   

การเพ่ิมความตระหนักด้าน 
สุขภาวะและสุขภาพ 

 
84 

   

การออกแบบเชิงบูรณาการ 
 

85 
   

การประเมินอาคารหลังเข้าใช้งาน 
 

86 
   

การออกแบบและความงามเพ่ือ
สรา้งอารมณ์เชิงบวก 

 
87 

   

การน าธรรมชาติเขา้มาในงาน
ออกแบบ 

 
88 

   

หมายเหต:ุ ตัวเลขหรอือักษรย่อในตาราง หมายถึง รหัสย่อของเกณฑ์ในระบบน้ัน ๆ เพ่ือให้ผู้ที่

สนใจสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ 

  
จากตารางท่ี 9-1 นอกจากเกณฑ์การระบายอากาศข้ันต่าดังกล่าว 

พบว่า มีเกณฑ์บังคับอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถจัดให้อยู่ในเรือ่งเดียวกันได้ ซ่ึงอาจจะไม่ได้

มีเน้ือหาของเกณฑ์ท่ีเหมือนกันทีเดียวโดยมีซ้ากันในระบบอาคารเขียวต้ังแต่ 2 

ระบบ ขึ้นไปจ านวน 12 ข้อ คือ 

1. การป้องกันผลกระทบจากการก่อสรา้งใน LEED และ TREES 

2. การตรวจคุณภาพงานระบบ (Commissioning) โดยบุคคลท่ี 3 ใน 

LEED และ TREES  
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3. ประสิทธิภาพพลังงานข้ันต่าของอาคาร โดย LEED และ TREES จะใช้

พิจารณาจากการใช้พลังงานรวม แต่ Green Mark จะพิจารณาจาก

องค์ประกอบรายระบบท่ีมีผลต่อการใช้พลังงาน 

4. การติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า ใน LEED (มิเตอร์ประจ าอาคาร) และ Green 

Mark (มิเตอรย่์อย) 

5. การก าหนดชนิดของสารท าความเย็น ใน LEED และ Green Mark 

6. การประหยัดน้าในสุขภัณฑ์ ใน LEED และ Green Mark 

7. การห้ามสูบบุหรีใ่นอาคารและในบรเิวณท่ีก าหนด ใน LEED และ WELL 

8. ระดับเสียงรบกวนจากห้องเครือ่ง ใน WELL และ Green Mark 

9. ความส่องสว่างข้ันต่าใน WELL และ TREES 

10. การออกแบบเพ่ือรองรบัผู้พิการใน WELL และ DGNB 

11. การควบคุมปรมิาณ VOC ใน Green Mark และ DGNB 

12. สภาวะสบายใน Green Mark และ WELL   

การใช้ประโยชน์ของหนังสอืและข้อแนะน า   

เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี อาจตอบโจทย์ของผู้ท่ีสนใจ 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มผู้ออกแบบและผู้ปฏิบัติงาน  - คือ ได้ถูกก าหนดมาแล้วจาก

เจ้าของโครงการว่าต้องการให้ออกแบบและก่อสรา้งอาคารให้เป็นอาคารเขียว 

โดยต้องการได้การรับรองในระบบใดระบบหน่ึง เช่น TREES, LEED ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงอาจจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้บรหิารโครงการ ผู้รบัเหมา 

สามารถใช้ประโยชน์ของหนังสือเล่มน้ีเพ่ือให้เข้าใจภาพรวม และวิธีการ

พิจารณาของระบบน้ัน ๆ ได้อย่างรวดเรว็ โดยหลักการของอาคารเขียว อาจจะ

ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป แต่ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงได้บ่อย คือ ตัวช้ีวัด ซ่ึง

อาจจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดใหม่ หรอื ยกระดับความเข้มข้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไป

มักจะปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นกว่าเดิม ทุก 3-5 ปี หรือ อาจจะมีการออกเอกสาร

เพ่ิมเติม (Addenda) ซ่ึงอาจจะท าให้เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีไม่ตรงกับข้อมูลท่ี

เป็นปัจจุบันท่ีสุดของระบบน้ัน ๆ ได้ ดังน้ัน ผู้ท่ีท างานจ าเป็นต้องศึกษาเน้ือหา

เพ่ิมเติมจาก Reference Guide หรอื Technical Guide โดยละเอียดเพ่ือความ

ถูกต้อง  
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กลุ่มผู้พัฒนาเกณฑ์ - หน่วยงานหรือองค์กรบางแห่งอาจจะก าลัง

ต้องการพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวของตนเองท่ีมีความเหมาะสมกับขอบเขต

หน้าท่ีและบรบิทของหน่วยงานน้ัน เช่น หน่วยงานภาครฐัท่ีท างานด้านออกแบบ

เพียงอย่างเดียว ซ่ึงอาจจะไม่มีโอกาสในการเลือกท่ีต้ังเลย แต่ต้องการท างาน

ออกแบบท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ดีท่ีสุด หรือ หน่วยงานเอกชนท่ีประกอบ

ธุรกิจด้านอสังหาริทรัพย์ มีความต้องการจัดท ามาตรฐานการออกแบบและ

ก่อสร้างอาคารเขียวท่ีสร้างขาย โดยอาจจะเลือกเพียงบางเกณฑ์ท่ีเห็นชัดว่า

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บรโิภคคุ้มค่าต่อการลงทุน เหมาะสมกับบรบิททาง

สังคม และข้อกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย 

ในกรณีน้ีผู้ท่ีพัฒนาเกณฑ์จะต้องเริ่มจากท าความเข้าใจท่ีชัดเจนใน

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาว่าท าเพ่ือใช้ประเมินตนเองหรอืเพ่ือให้การรบัรอง

แก่ใคร เช่น ผู้ออกแบบ เจ้าของอาคาร หรอื ผู้ซ้ืออาคาร ใครคือผู้ท่ีน าเกณฑ์น้ี

ไปใช้งาน ใครคือผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีประเมินเกณฑ์  และใครคือผู้ท่ีให้การรบัรอง ส่ิง

เหล่าน้ีจ าเป็นต้องคิดให้จบกระบวนการ ซ่ึงจะย้อนกลับมาสู่การก าหนดเน้ือหา

ของเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม โดยผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาหลักการพัฒนา

เกณฑ์เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของ World Green Building Council ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีมีข้อมูลเก่ียวระบบอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึง

จะท าให้ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้อย่างรวดเรว็ 
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Useful Daylight Illuminance Exceeded, 181 
User Engagment, 80 
UVGI, 58 
Vision Glass, 185 
Volatile Organic Compound, VOC, 213 
Water Efficiency Fittings, 82 
Water Performance Score, 32 
Waterless Urinal, 24 
WELL Building Standard, 43 
Wellness, 64 
Zeigerbers, 187 
การใช้วัสดุท่ียั่งยืน, 84 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ, 3 
การระบายอากาศในท่ีจอดรถ, 111 
การศึกษาราคาตลอดวัฏจักรชีวิต, 158 
การสงวนรกัษาทรพัยากร, 82 
การออกแบบเพ่ือใช้แสงธรรมชาติ, 175 
การออกแบบส าหรบัทุกคน, 159 
ความแข็งแรง, 62 
ความตกลงปารสี, 4 
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย, 156 
ค่าความความส่องสว่าง, 176 
ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ, 177 
คารบ์อนสะสม, 84 
คุณภาพอากาศในอาคาร, 85 
ประสิทธิภาพของการขนส่งทางด่ิง, 111 
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง, 193 
ผลกระทบต่อคณุภาพชวิีต, 8 
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ, 6 
ผลกระทบในด้านการใช้ทรพัยากร, 8 
พลังงานท่ีใช้ในอาคาร, 3 
พลังงานในการเดินทาง, 5 
พลังงานสะสมรวม, 5 
พิธีสารเกียวโต, 3 
โภชนาการ, 59 
ระบบ TREES NC / CS, 131 
ระบบดักฝ ุ่นท่ีทางเขา้, 53 
ระบบอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี, 153 
สมรรถนะของเปลือกอาคาร, 107 
สหภาพยุโรป, 154 
สารท าความเยน็, 85 
สารอินทรยี์ระเหยง่าย, 213 
สีท่ีมีสารอินทรยี์ระเหยต่า, 85 
แสงสว่าง, 59 
แสงสว่างกับสุขภาพ, 187 
อาคารเขยีว, 3 
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ประวัติผู้เขียน 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พฒิุไพโรจน์ 

 

      

 ส าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยม) ทางด้านสถาปัตยกรรม จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางด้าน 
เคหการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปรญิญา
เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 ปัจจุบันท างานเป็นอาจารย์ สอนด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการดีเด่น จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย (CDAST) และประกาศเกียรติคุณผู้ท าชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ศลิปากร 

 ได้รบัการรบัรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว LEED AP ประเภท BD+C, 
O+M, ID+C, Homes, ND, WELL AP ของประ เทศสหรัฐอ เมริก า  และ  DGNB 
Consultant ของประเทศเยอรมนี และมีประสบการณ์ในการพัฒนาคู่มือการออกแบบ
อาคารเขียวภาครัฐ หรือ มาตรฐานG-GOODs ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
งานพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารด้านการประหยดัพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินบ้านจัดสรรประหยัดพลังงาน ของกระทรวง
พลังงาน  

 ทางด้านวิชาชีพ เป็นวุฒิสถาปนิกและสถาปนิกอาเซียน มีประสบการณ์ ใน
การออกแบบโครงการขนาดใหญ่ที่สรา้งด้วยระบบคอนกรตีส าเรจ็รูป ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ งานออกแบบอาคารสาธารณะหลายประเภท รวมทั้งงานด้านการวาง
ผังโครงการ ผังชุมชนขนาดใหญ่ และงานออกแบบ Smart City อาคารที่ใช้พลังงาน
เป็นศูนย ์

 ในด้านงานบริการวิชาการ ได้ท างานเป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมาย
อนุรกัษ์พลังงาน การออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายอนุรกัษ์พลังงาน ให้กับ
กระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Award และ
วิทยากรบรรยายด้านอาคารเขียว LEED และ WELL ให้องค์กรเอกชนหลายแห่ง และ
ปัจจบุันด ารงต าแหน่ง Vice-President ของ ASHRAE Thailand Chapter 



 

 

 

 




	Cover
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	References
	Biography

